
 
 

 
Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 16 noiembrie 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.2532/2007. 

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

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii viceprimari Oancea Nicolae 
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.Ardelean Nelu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
18 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl. Stan Ion, dl.Teban Andronic şi dna HaŃegan Marinela. 

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 de specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării stadiului 

legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 07 noiembrie 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 07 noiembrie 2007  însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 07 noiembrie 2007. 
   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 

nr.2510/2007, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
 Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, respectiv de la 

nr.460-462.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 07 noiembrie 2007.  
Dl. Ardelean Nelu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 07 noiembrie 2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 07 noiembrie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
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Dl.Primar Mircia Muntean  
            Ordinea de zi este următoarea: 
      I.    Punct de vedere cu privire la adresa Institutie Prefectului judetului Hunedoara 
nr.10058/2007; 

II. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii precum si modificarea  

regulamentului de organizare si functionare pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica 
din subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de funcŃii si a noului Regulament de 

organizare si functionare al Serviciului public impozite si taxe locale subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Constituirea fondului de premiere pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului municipiului Deva precum si din cadrul serviciilor publice fara 
personalitate juridica, din subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Constituirea fondului de premiere pentru personalul din cadrul Serviciului public local 

de asistenŃă socială subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Constituirea fondului de premiere pentru personalul din cadrul Serviciului comunitar 

pentru cadastru si agricultura subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Constituirea fondului de premiere pentru personalul din cadrul Serviciului public de 

intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Constituirea fondului de premiere pentru personalul din cadrul Cresei Deva, subordonat 

Consiliului local al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Constituirea fondului de premiere pentru personalul din cadrul Serviciului public 

impozite si taxe locale, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea deplasarii unei delegatii a Consiliului local Deva in perioada 26-30 

noiembrie 2007, in Italia, la invitatia facuta de Comunitatea Montana Bisalta; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi 
evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea criteriilor de stabilirea a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte si de repartizare a locuintelor din fondul locativ aflat in proprietatea statului si 
a municipiului Deva, administrat de Serviciul public local de asistenta sociala; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea in 

vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, str.1 Mai 
nr.27 – fosta T.Maiorescu- aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala, ulterior modificata si completata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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13. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea 
atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Dev, 
str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala, ulterior modificata; 

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

N.Grigorescu, Deva in valoare totala de 280.359,87 lei, inclusiv TVA, pentru 
extinderea si finalizarea retelei de canalizare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea studiului de solutie „Masuri de protectie LEA 110kV pentru modernizare 

drum de legatura strada Depozitelor – strada Valea Cernei din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea studiului de solutie „Masuri de protectie pentru LEA 20 kV şi LES 20kV 

pentru modernizare drum de legatura intre strada Depozitelor si strada Valea Cernei din 
municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada 

Militarilor din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Avizarea noii taxe speciale pentru o calatorie cu telecabina de pe Dealul Cetatii Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea noilor tarife pentru lucrarile specifice Serviciului public de intretinere si 

gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare 

functiilor publice de executie specifice vacante din cadrul Directiei „Politia 
Comunitara” a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva; 

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

„Amenajare cabinet medical, creare acces din exterior, trepte si podest” Deva, Bdul 
Decebal, bl.16, sc.L, parter; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Anexa – 

Constructie in solutie definitiva” Deva, str.Iuliu Maniu; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 

„Locuinta Familiala P+E” Deva, str.Haraului, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare 

locuinte prin etajare constructie existenta, fost PT 26”, Deva, Al Narciselor, PT.26;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Adoptarea Actului aditional nr.2 la Contractul de asociere nr.3/2006 incheiat intre 

Municipiul Deva si SC „C&C Generals SRL; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Retragerea atestatului de administrator de imobile doamnei Brânduşesc Raluca, la 

propunerea motivata a compartimentului specializat infiintat in cadrul Serviciului 
public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea trecerii fara plata din domeniul privat al SC Calor SA Deva in domeniul 

public al municipiului Deva a mijloacelor fixe care deservesc sistemul public de 
distributie al energiei termice din municipiul Deva; 
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      IniŃiator Consilier Panduru Carol   
III. Diverse 

 
 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun:  

A. suplimentarea acesteia cu urmatoarele proiecte: 
1. Alocarea de la bugetul local a sumei de 47.500 lei in vederea organizarii manifestarilor din 

luna decembrie 2007 prilejuite de sarbatorile Craciunului si Anului Nou; 
2. Modificarea statului de functii pentru personalul din cadrul Serviciului comunitar pentru 

cadastru si agricultura apartinand Consiliului local al municipiului Deva; 
3. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
4. Aprobarea deplasarii domnului Rachita Ciprian la firma Cadolto din Cadolzburg bei 

Nurnberg – Germania, in perioada 26-29 noiembrie 2007;  
5. Aprobarea Actului aditional la Contractul de concesiune nr.70/2002, incheiat intre 

Municipiul Deva si SC Publiserv Goscom SA Deva; 
6. Trecerea unui teren in suprafata de 42,00 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
7. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 42,00 mp din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea SC Avantaje Invest SRL Deva; 
8. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 

“Spatiu comercial si cabinete stomatologice – Zona Astoria” Deva, str.M.Eminescu 
intersectie cu N.Balcescu; 

9. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strada Pinului 
din municipiul Deva”; 

10. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strada Dimitrie 
Cantemir din municipiul Deva”; 

11. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strada 
Primaverii din municipiul Deva”; 

12. Aprobarea suplimentarii valorii de investitie a obiectivului “Alimentare cu apa potabila si 
canalizare menajera in localitatea Cristur”, cu suma de 650,54 mii lei; 

13. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia “Acoperire patinoar”; 
14. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul canalizare pe str.Grivita 

Deva”in valoare totala de 152.176,41 lei inclusiv TVA, pentru extinderea retelei de 
canalizare;    

15. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune a transportului public local de 
calatori nr.435/05.01.2005; 

16. Aprobarea Studiului de fezabilitate “Centrul de educaŃie, învăŃământ şu cultură Hunedoara-
Deva-Teglaş Gabor” 

B. Retragerea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi la punctul 27. 
 
 
 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot ordinea de zi cu modificarile propuse.  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 
 

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 1-9,11,14-
17,19,20,26, pct. suplimentare 2,4,9,10,11,12,13,14,15 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:18,21-25, pct.suplimentare 1,3,8 se adoptă cu votul majoritatii 
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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:10,12,13, pct. suplimentare 
5,6,7 se adopta cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 9,20 necesita vot secret.  
 

      I.    Punct de vedere cu privire la adresa Institutie Prefectului judetului Hunedoara 
nr.10058/2007; 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

O să vă explic în câteva cuvinte punctul meu de vedere şi dumneavoastră, când veŃi vota,  
să vă expuneŃi punctul de vedere. Îmi menŃin punctul de vedere cu privire la legalitatea hotărârii, 
întrucât este strict o interpretare juridică. În urma discuŃiilor purtate cu colegii noştrii din 
Prefectură, cu şefa Serviciului juridic, am ajuns la concluzia că  acest „după caz” a fost interpretat 
şi de ei ulterior, după ce ne-au făcut adresa, la fel cum interpretăm şi noi.  Deci, hotărârea o 
considerăm a fi legală.  

V-am pus la dispoziŃie toate aceste materiale pe care le-am primit şi noi, punctul de vedere 
al  Biroului juridic şi al directorului de la teatru. Acelaşi punct de vedere îl am şi eu cu privire la 
legalitatea hotărârii. Repet, hotărârea o consider legală. 

Dl.łonea Vasile 
Mie mi se pare, dimpotrivă, sesizarea Prefectului, punctul de vedere al Prefecturii perfect 

de bun simŃ şi legal, pentru că interpretarea pe care o daŃi dumneavoastră cuvântului „sau” nu 
înseamnă „şi” în limba română. „Sau” înseamna „sau/ori”. „Ori” persoana aceia „ori” alta. „După 
caz” înseamnă „după cazul concret al unei instituŃii teatrale”. Sunt teatre care au o anumită 
organigramă, sunt altele care au altă organigramă şi în funcŃie de cazul respectiv... Pentru că, dacă 
interpretaŃi aşa,  ne uităm la punctul a) „preşedinte – directorul general sau, după caz, directorul”; 
Dacă dumneavoastră intrerpretaŃi „sau” ca „şi”, ar însemna că avem doi preşedinŃi. Este total 
anormal, nu pot să fie doi preşedinŃi în acelaşi timp. Interpretarea că „sau” înseamnă „ori o 
persoană ori alta” mi se pare cea mai normală. Acesta este punctul meu de vedere. De aici decurg 
toate celelalte.  Toate actele care s-au  emis de atunci încoace devin nelegale. 

Un alt punct de vedere şi o altă problemă pe care vreau să o ridic aici, pentru că este şi 
executivul Primăriei,  să întreb – că este retorică întrebarea  -  şedinŃele noastre sunt şedinŃe 
publice? 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Da. 
Dl.łonea Vasile 
Deci, poate să participe orice cetăŃean din municipiul Deva care este interesat ori de 

problema lui ori de problema cetăŃii, să zicem. Pentru că, s-a întâmplat următorul caz.  La o şedinŃă 
de-a noastră a participat un grup de actori de la Teatrul de Revistă, Teatrul Municipal Deva. După 
participarea lor, discuŃia pe care au avut-o cu domnul Primar, mă rog mai contondentă, mai puŃin 
contondentă  dar a fost o discuŃie. Şi-a spus fiecare un punct de vedere şi eu zic că a plecat un lucru 
bun de aici, până la urmă. 

Deci, după şedinŃa aceasta un consilier, este vorba de doamna Luchian Mirela, a participat 
la o adunare generală sau la o adunare a personalului din cadrul instituŃiei, trăgându-i la răspundere 
într-un fel pe cei care au participat la o şedinŃă publică când era vorba oricum de  soarta lor. Este 
firesc ca oamenii să-şi apere şi să aibă un punct de vedere şi să-i intereseze de soarta lor  şi a 
instituŃiei în care lucrează.  

Nici nu vreau să mai accentuez  pe faptul că au fost şi  nişte acuzaŃii, că i-am trimis eu 
acolo sau domnul Kovacs. Dar, eu vă spun aici public că, ori de câte ori apare o problemă ridicată 
de cetăŃeni, eu chiar îi îndemn să vină în şedinŃă publică aici, să-şi spună punctul de vedere aici, să 
vadă în cadrul dezbaterilor care sunt problemele. Nu văd nimic anormal în treaba aceasta. Tot 
timpul am spus să vină aici. Când a fost o neclaritate am spus ” vino domnule în şedinŃa  de 
Consiliu local, acolo îŃi spui problemele, acolo este cel mai bine”, ca să se plece lămuriŃi.  Nu a 
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fost nimic ilegal. Şi acum sunt în sală nişte cetăŃeni care-şi apără un punct de vedere vis-a-vis de 
un anumit proiect de lege care se pune într-o dezbatere.  

Eu aş vrea să nu ne mai întâlnim cu asemenea cazuri. ŞtiŃi că vorbeam de ... şi de Caragiale,  
îmi venea să fac o comparaŃie, pe care acum o fac. Doamna Luchian s-a dus ca un fel de „MiŃa 
Baston” a timpurilor noastre să facă o nouă revoluŃie acolo, să schimbe legea. Legea nu se poate 
schimba. 

D-na Luchian Mirela 
Pe unii dintre colegii noştrii cred că îi deranjează dacă de multe ori mai luăm şi poziŃie. Am 

fost invitată de către domnul director  din partea comisiei de cultură să particip la un concurs. 
Domnul director este aici, prezent. În urma concursului respectiv, au fost contestaŃii din partea 
domnului Torino de la Sindicat, că nu s-a Ńinut bine. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cine altcineva?! 
D-na Luchian Mirela 
Am fost şi în comisia pentru atestarea doamnei director artistic, doamna Dalu la care  

domnul Torino iarăşi, la fel, s-a ridicat din comisie şi a plecat. 
Normal că domnul director m-a invitat după aceste două comisii, m-a invitat şi la şedinŃă  

cu toŃi actorii şi i-am întrebat de cine au fost invitaŃi aceia, pentru că ştiau că este şedinŃă de ce nu 
au venit  toŃi actorii pentru că o parte din ei sunt sindicalişti iar o parte nu sunt sindicalişti. La care 
mi-au răspuns....deci a rămas în beznă, nu se ştie cine i-a invitat atunci la punctul Diverse şi la care 
au  comentat că de fapt hotărârea pe care noi am trecut-o şi chiar a fost şedinŃă de consiliu atunci, 
că nu este validată şi nu este  o.k.  şi mai multe discuŃii împotriva domnului director şi a pieselor 
de teatru. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
MulŃumim. Aş avea şi eu o intervenŃie, dacă-mi permite domnul consilier Kovacs, legea 

îmi permite să intervin. 
Aş vrea încă o dată, doamna MiheŃ, să citiŃi tare pentru toată lumea,  cu atât mai mult  cu 

cât avem aici şi distinşii delegaŃi prezenŃi pentru o problemă a construcŃie de la bloc,   prezenŃa 
domnului Bocăniu la serviciu în anul curent.  

D-na MiheŃ Daniela 
În 6 luni de zile, 128 de zile, a participat 6 zile la  serviciu. Mă întreb cum poate un om să 

fie angajat într-o instituŃie şi în 6 luni de zile să lucreze 6 zile?! Este absurd! 
Acest om este solicitat să creeze panouri şi decoruri. Rolul lui în instituŃie este să creeze 

decoruri pentru diverse spectacole. Nu a creat un singur decor în cele 6 luni de când a venit 
domnul director iar artiştii s-au descurcat cum au putut, cu cei care ...au improvizat, au făcut cum 
au putut aceste decoruri pentru că domnul Bocăniciu a venit 6 zile la serviciu. 

Ceea ce nu am spus data trecută, este că, la ultima şedinŃă ceruse încă 10 zile de concediu 
fără plată  care au fost refuzate de către domnul director.  El a venit cu adresă oficială prin care 
spunea că el are dreptul la concediu fără plată. L-am întrebat „De ce aŃi  vrut să mergeŃi în 
concediu fără plată  dacă nu aŃi lucrat deloc?”. Mi-a spus că „în cele 10 zile eu fac 1000 de euro iar 
aici am un salariu mic”. Dacă câştigă mai mulŃi bani în altă parte, să nu-i mai încurce pe oamenii 
aceştia. Oamenii aceştia au nevoie de decor şi nu au pentru că el câştigă 1000 de euro  în altă parte 
în câteva zile. Dacă este aşa valoros, să se ducă  în altă parte. 

Dl.Kovacs Francisc 
Pentru că s-a folosit numele, eu vreau să spun câteva cuvinte. Doamna MiheŃ, aş vrea să 

ştiu de la dumneavoastră cât a fost directorul la servici. Normal, subordonatul lui  ia exemplu de la 
conducător. Directorul de la teatru a fost la servici mai puŃin decât acest om. Eu zic că, în primul 
rând directorul ar trebui să fie în ordine şi după aceea subordonaŃii lui. 

A doua chestiune, de ce atâta vreme l-aŃi Ńinut acolo şi nu i-aŃi desfăcut contractul de 
muncă? Tot problemă de management, pe care acest nou director nu este în stare să ducă acest 
teatru la .... 
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D-na MiheŃ Daniela 
Pot să răspund. Prima întrebare. Orice angajat este judecat în primul şi în primul rând după 

rezultatele pe care le obŃine la serviciu. Deci, un angajat, este angajat acolo misiunea lui este să 
creeze decoruri şi nu a fost nici un decor în timp ce un director a pus în scenă 5 spectacole şi are în 
pregătire încă 4. Acesta este răspunsul meu. Acesta este exemplu pe care trebuie să-l dea, 
rezultatele, nu semnează condica, nu face nimic 8 ore şi gata. Asta era problema. 

Nu l-a dat afară pentru că există un contract colectiv de muncă care este valabil până în 
martie anul viitor şi care este un contract absurd. 

Dl.Ardelean Nelu 
StimaŃi colegi,  deja am părăsit ordinea de zi şi trecem la Diverse? Începem cu Diversele?! 

Vă rog frumos să încheiem subiectul, să nu mai discutăm nimic că altfel o întindem până deseară 
la orele 18. Am început cu Diversele?! 

Dl.łonea Vasile 
Avem punctul I pe ordinea de zi, acesta este.  
Dl.Ardelean Nelu 
La punctul I încă nu am trecut. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
S-a votat ordinea de zi. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot menŃinerea hotărârii. 
 S-a votat  cu  15 voturi pentru, 
              2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc) şi, 
   1 abŃinere (Dl. Ghergan Florian) 
Hotărârea  rămâne în forma iniŃială. 
 

I.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

a noului stat de functii precum si modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele 
fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

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

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.466/2007 
Punctul 2  

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

noului stat de funcŃii si a noului Regulament de organizare si functionare al Serviciului public 
impozite si taxe locale subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Carla Popa  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.467/2007 
Punctul 3  

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

premiere pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 
precum si din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica, din subordinea Consiliului local 
al municipiului Deva;  

D-na Viorica Nicula 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.468/2007 
Punctul 4   

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

premiere pentru personalul din cadrul Serviciului public local de asistenŃă socială subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Elena Ivan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.469/2007 
Punctul 5  

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

premiere pentru personalul din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

 
 
Dl. Indreiu Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.470/2007 
Punctul 6   

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

premiere pentru personalul din cadrul Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala 
Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.Dragulesc Dorel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.471/2007 
 
 
 
 
Punctul 7  

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

premiere pentru personalul din cadrul Cresei Deva, subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

D-na Muntianu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a  avizat favorabil. 
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Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.472/2007 
Punctul 8   

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

premiere pentru personalul din cadrul Serviciului public impozite si taxe locale, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Popa Carla 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.473/2007 
Punctul 9  

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

delegatii a Consiliului local Deva in perioada 26-30 noiembrie 2007, in Italia, la invitatia facuta de 
Comunitatea Montana Bisalta; 

D-na Daniela Neicu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
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Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, republicata, 
articolul 3 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 

Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 
făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au  fost  18 voturi valabil exprimate 

Dl Morar Marcel - Pentru 18 voturi  

Dl Pogocsan Ferdinand -Pentru 18 voturi  

Dl David Ioan -Pentru 18 voturi  

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.474/2007 
Punctul 10  

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

stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii persoanelor 
si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura 
fostilor proprietari;  

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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



 13 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.475/2007 
Punctul 11  

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

stabilirea a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si de repartizare a locuintelor 
din fondul locativ aflat in proprietatea statului si a municipiului Deva, administrat de Serviciul 
public local de asistenta sociala; 

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.476/2007 
 
 
 
Punctul 12  

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

Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti, a 
locuintelor situate in imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27 – fosta T.Maiorescu- aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata si completata; 

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
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D-na Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu  a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.477/2007 
Punctul 13   

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

Hotararea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre 
solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Dev, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate in administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata; 

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu  a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.478/2007 
Punctul 14  
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Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii unor 

lucrari suplimentare la obiectivul Canalizare pe strada N.Grigorescu, Deva in valoare totala de 
280.359,87 lei, inclusiv TVA, pentru extinderea si finalizarea retelei de canalizare; 

Dl.Cudrevati Alexandru  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.479/2007 
Punctul 15  

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

„Masuri de protectie LEA 110kV pentru modernizare drum de legatura strada Depozitelor – strada 
Valea Cernei din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.480/2007 
Punctul 16  

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

„Masuri de protectie pentru LEA 20 kV şi LES 20kV pentru modernizare drum de legatura intre 
strada Depozitelor si strada Valea Cernei din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.481/2007 
Punctul 17  

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Militarilor din municipiul Deva”; 
Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr482/2007 
Punctul 18  

Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind avizarea noii taxe speciale 

pentru o calatorie cu telecabina de pe Dealul Cetatii Deva; 
Dl.Dragulesc Dorel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 

 Aviz favorabil cu o observaŃie, un amendament. În loc de 8 lei, adică o mărire de 20%, 
trebuie să revenim. Sunt daŃi afară elevi şi studenŃi. În toată lumea asta largă elevii şi studenŃi 
beneficiază de reducere. Deci, copii, elevi, studenŃi cu legitimaŃii  vizate la zi, cu 2 lei. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
A fost cea mai mică taxă şi este în continuare. PreŃurile şi ceea ce am stabilit împreună cu 

comisiile de resort cred că sunt  destul de bine aprofundate, plus comisiile care şi-au dat votul 
favorabil. 

Având în vedere şi lucrările foarte mari care se vor face şi în perioada următoare şi când 
avem obligativitatea oricum să întrerupem de multe ori pentru că am dat acceptul măcar dimineaŃa 
sau seara când coboară muncitorii să fie transportaŃi gratuit plus unele  delegaŃii de la instituŃii 
începând de la Inspectoratul Şcolar, Gardă, Consiliu, Garnizoane militare, AsociaŃii de pensionari, 
AsociaŃii de veterani, asociaŃii peste asociaŃii…. Comisia crede că este întemeiat şi vă roagă să 
susŃineŃi acest punct de vedere. În proporŃie de 10% cei 12 mii de călători estimaŃi  până astăzi care 
au circulat ca turişti, doar 3 mii au fost deveni şi în proporŃie de 80% au fost din exteriorul 
judeŃului nostru. 

Cred că putem să avem măcar jumătate din taxa care este la Râşnov, unde nu au nici măcar 
telecabină, urcă pe jos şi totuşi plătesc o taxă de 100 de mii pentru o simplă cetate unde nu ştiu 
dacă văd câte văd la noi.  
 Dl.łonea Vasile  
 La punctul 2, la articolul 2 spune: “avizează taxa specială pentru persoanele care au urcat 
pe jos şi doresc să coboare cu telecabina…”.  Invers de ce nu ar fi valabil? Eu de exemplu prefer să 
urc cu telecabina şi să cobor pe jos. Aş vrea să se introducă şi varianta aceasta. 
  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 SusŃin această variantă. 

Dl.Toth Andrei 
 Mai devreme am spus punctul de vedere al comisiei. 
 Referitor la acest punct, vă rog frumos să mă ascultaŃi două minute. Pe lângă că 
producătorii agricoli şi importatorii de produse agricole scumpesc zilnic sau ridică preŃurile, 
Guvernul -o atitudine negativă faŃă de sindicate în ceea ce priveşte salariul minim pe economie, 
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venim noi acum, Consiliul Local Deva,   şi aducem o scumpire, o majorare  de preŃuri de 60%.  De 
la 5 la 8 sună bine, 3 lei nu este mult dar, lumea când aude 60% scumpire…  

Domnule Primar, nu vă supăraŃi. Suntem în toiul campaniei electorale. Aşa ceva, 60 % 
scumpire este puŃin deplasat. Dacă totuşi trebuie – rog reprezentanŃii mass-mediei scrisă şi 
electronică – dacă sinteza şedinŃei noastre apare pe paginile ziarelor şi pe micile ecrane vă rog 
frumos să specificaŃi că, subsemnatul, Toth Andrei, consilier din partea U.D.M.R.” nu a fost de 
acord cu o  mărire  de 60%.” Am propus 20%. 
 Dl.David Ioan 
 Situl istoric şi cetatea are nevoie de întreŃinere şi de lucrări de conservare. Anul acesta, am 
vizitat Acropole. Nu am făcut altceva decât să trec pe acolo, am urcat nişte scări, neprinse de 
perete, vai şi amar dacă nu erai atent. Am ascultat un ghid care a vorbit foarte puŃin şi am revenit 
în exterior. S-a deschis la 8 dimineaŃa şi la 8 seara se închide. Nu mai calcă nimeni, decât pasărea 
intră acolo. Vă rog  să mă credeŃi că am dat 20 de euro de persoană.  
 Cetatea de la Deva înseamnă 2 euro, este de 10 ori mai puŃin. Nu mi se pare mult. 

Dl.Kovacs Francisc  
 Eu aş vrea să  schimb ordinea în care a spus domnul Primar. Cei de la ProtecŃia mediului, 
toate instituŃiile au bani alocaŃi de la bugetul de stat pentru a plăti problemele acestea de protocol şi  
să nu lăsăm oamenii necăjiŃi, studenŃi, copii, bătrâni să plătească.    
 Eu sunt de acord cu propunerea colegului de 20%.  Banii îi recuperăm de la instituŃii. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Ar trebui să analizăm să nu cumva să se întâmple următorul fenomen. Dacă este foarte 
mare taxa,  să prefere să meargă pe jos, să nu mai ia telecabina şi să scadă în felul acesta vânzările.  
Cred că ar trebui să analizăm din ambele puncte de vedere. 
 Dl.Morar Marcel 
 Foarte scurt şi la obiect. Sigur că puteam să şi analizăm dar cred că acest lucru a fost deja 
făcut iar o analiză  modificată a banilor dacă intră mai mulŃi sau mai puŃini asta o putem face după 
ce adoptăm proiectul de hotărâre şi vedem dacă au scăzut sau au crescut banii încasaŃi de la 
telecabină. 
 Pe de altă parte, sunt de acord cu ceea ce spune domnul David. Este un sit istoric în care 
ştim foarte bine câŃi bani trebuie investiŃi în el pentru a fi protejat, pentru a fi conservat, a fi 
restaurat şi nu cred că, ori vorbim de atropole ori vorbim de cetatea Devei nu cred că putem duce 
în derizoriu cetatea Devei. Vreau să vă spun că cetatea Devei este una dintre primele cetăŃi 
medievale din Transilvania. Dacă nici cu asta nu ne mândrim şi nu o protejăm în acelaşi timp.....  

MulŃumesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
În încheiere, cred că am putea analiza propunerea domnului Kovacs de a facilita grupurile, 

sub nici o formă să scădem taxa atunci când vin două persoane şi chiar ceea ce spunea domnia sa,  
să achiziŃionăm o instalaŃie specială prin care să  se cuantifice printr-un sistem de cartelă fiecare 
urcare din partea fiecărui serviciu ş.a.m.d. Deşi, îi răspund domnului Kovacs că sunt situaŃii în care 
nu putem face acest lucru pentru că,  de exemplu: vin delegaŃii la Primărie, delegaŃii ale primarilor 
care sunt înfrăŃiŃi cu noi şi atunci fie că Consiliu local aprobă să prindem cheluielile inclusiv de 
plată şi eu cred că este o chestiune justificată a domnului Kovacs şi eu  susŃin această variantă ca 
începând de astăzi nici o instituŃie ... Dar, să-şi asume şi domnul Kovacs pentru că face parte dintr-
un anumit partid şi suntem un for politic deliberativ, politic aici, să spună acest lucru şi PoliŃiei şi 
S.R.I.-ului şi acelora care au o legătură cu domnia sa.  Domnul Kovacs, atenŃionaŃi că nu este 
numai Inspectoratul Şcolar,  beneficiază şi  serviciile secrete şi că dumneavoastră aŃi fost cel care a 
votat împotriva lor, ca să nu Ńinem numai noi spatele şi dumneavoastră să serviŃi prăjitura. 

Deci, cu propunerea domnului Kovacs, nici o instituŃie să nu mai urce gratuit, inclusiv 
delegaŃiile de la Primărie. Cu o singură excepŃie. Propun să se facă o reducere de grup. Totuşi, aş 
Ńine la o instituŃie care să vină gratis, grupurile de copii abandonaŃi, de creşe şi de grădiniŃe.  

D-na Secretar Sârbu Laura 
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La articolul 3 avem, domnule Primar, „pentru grupurile organizate cu  un număr mai mare 
de 30 de persoane, însoŃitorul de grup,  organizatorul, este scutit de plata taxei”. DoriŃi să 
modificăm? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, să se reducă la toate grupurile de la 10 în sus, de la 10 în sus pentru că 10 este  mai 

mult de jumătate din capacitatea telecabinei. Ea are 17 persoane. ToŃi cei care sunt grup peste 
jumătate, de la 9 în sus părerea mea să fie facilitaŃi la ceea ce spunea domnul consilier, 20%. 
Restul, când merge individual unu, are confortul necesar, nu are decât să se cupleze, nu are decât 
să servească o cafea, este şi câştigul nostru al tuturor, nu are decât să-şi cumpere o ilustrată cu 
Deva şi să-şi aştepte colegii pentru că atunci facilităm o reducere. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Asta ar însemna 6 lei de persoană, la grup mai mare de 10 persoane. Îl introducem la 

articolul 3, da? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, ca amendament. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
La articolul 3: la grup mai mare de 10 persoane, 6 lei biletul. 

            Dl. Ardelean Nelu 
SunteŃi de acord? Cine este „pentru”? 
Dl.Ghergan Florian 
Cu ce amendament? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Cu amendamentul iniŃiatorului. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Sunt 3 amendamente. Pentru copii, toată lumea a fost de acord. Pentru grupuri mai mare  de 
10... 

Dl.łonea Vasile   
 Pentru copii? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pentru copii instituŃionalizaŃi, gratuit. InstituŃionalizaŃi, nu pentru copii patronului sau 
primarului. 

La articolul 2 este propunerea domnului łonea ca şi la urcare şi la coborâre să existe..... 
D-na Secretar Sârbu Laura 
La un singur drum. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
A treia este propunerea domnului Kovacs, ca toate instituŃiile să plătească de acum înainte. 
A patra este a domnului consilier Toth. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnule Kovacs, vă pot spune că nu am avut o hotărâre în acest sens. Deci, toate 

instituŃiile au plătit. Deci, nu putem pune amendament ca instituŃiile publice să plătească. Toate au 
plătit. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, dar acum putem să specificăm propunerea dânsului. 
 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Cu articol distinct? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, să fie articol distinct. Nu se acceptă nici o facilitate. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
La articolul 3, instituŃiile publice plătesc. 
Vă rog să votăm pe rând amendamentele. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
 Oamenii pot să vină,  se aşteaptă două familii, urcă şi atunci măcar justificăm că merge un 
grup dar ca să reduc la o singură persoană că vrea el  să se plimbe, cred că este în mod justificat. 
 Dl.Arledean Nelu 
 HaideŃi să recapitulăm.Cine este pentru susŃinerea proiectului cum a fost iniŃial? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Cu amendamentele iniŃiatorului. 
 Dl.Arledean Nelu 
 Exact, cu amendamentele domnului Primar.  
 Supun  la vot proiectul cu amendamentele domnului Primar. 
   S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
              2 abŃineri (dl. łonea Vasile şi dl. Ghergan Florian) 
 Supun la vot amendamentul domnului łonea, la articolul 2. Este vorba de a plăti un singur 
drum, dacă doreşte. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
 Supun la vot amendamentul domnului Toth pe care l-a susŃinut şi domnul Primar. 
 Dl.Toth Andrei 
 Eu am spus 6 în loc de 8, peste tot. 
 Dl.Primar  Mircia Muntean 
 Nu, numai pentru grup. Să se accepte numai unde este grup, de la 10 în sus. 
 Dl.Toth Andrei 
 Da. 
            Dl. Ardelean Nelu 
 Cine este pentru? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 StaŃi puŃin, că aŃi confundat. Amendamentul domnului Toth era pentru primul articol, de la 
8 lei pentru adulŃi  la 6. Acesta îl votaŃi acum. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Ardelean, supuneŃi la vot pentru punctul 1, de la 8 lei la 6 lei. Acesta a fost. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 S-au  votat două amendamente, a domnului Primar şi al dumneavoastră şi acum trebuie al 
domnului Toth. 
            Dl. Ardelean Nelu 
 Deci, s-au votat 3 amendamente, mai este unul singur, al domnului Toth. Cine este pentru 
ce a susŃinut domnul Toth? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Adică, de la 8 lei la 6 lei. 
            Dl. Ardelean Nelu 
 S-a  votat cu 5 voturi pentru  şi 
          13 voturi împotrivă. 
 Dl. Ardelean Nelu 
            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 şi  

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre    
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre    
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

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

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

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

          5 abŃineri (Dl. łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  

  Florian, Dl. Toth Andrei şi Dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.483/2007 
Punctul 19  

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

lucrarile specifice Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Davidescu Anca 
Din partea compartimentului de specialitate, am de facut o modificare. Din greşeală de 

tehnoredactare poziŃia 50 s-a dublat. Să rămână motocositoare, fără trimer. Să rămână o singură 
rubrică. 

Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu modificarea propusă de 
compartimentul de specialitate. 

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

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

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.484/2007 
Punctul 20  

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

concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare functiilor publice de executie specifice 
vacante din cadrul Directiei „Politia Comunitara” a aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva; 

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

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, republicata, 
articolul 4 al proiectului de hotărâre necesită vot secret.  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Pentru comisia de concurs propun pe domnul Morar Marcel iar la comisia de contestaŃii pe 

domnul Panduru Carol. 
 Dl.Ardelean Nelu 

Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 
făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au  fost  18 voturi valabil exprimate 

- Comisia de concurs: 
  - Dl.  Morar Marcel –  17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
 - Comisia de  soluŃionare a contestaŃiilor: 
  - Dl.Panduru Carol - 17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.485/2007 
Punctul 21  
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Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare cabinet medical, creare acces din 
exterior, trepte si podest” Deva, Bdul Decebal, bl.16, sc.L, parter; 

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

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.486/2007 
Punctul 22  

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

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Anexa – Constructie in solutie definitiva” 
Deva, str.Iuliu Maniu; 

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

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr487/2007 
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Punctul 23  
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 P+E” Deva, 
str.Haraului, f.n; 

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

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.488/2007 
Punctul 24  

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

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare locuinte prin etajare constructie 
existenta, fost PT 26”, Deva, Al Narciselor, PT.26; 

D-na Madalina Rosu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a dat aviz nefavorabil la soluŃia care a fost prezentată din nou.  

Deci, cu acest regim de înălŃime. ToŃi membrii din comisie au votat “împotrivă”. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 S-a propus ceva concret? 

Dl.Borbeanu Simion 
 Acesta a  mai fost şi s-a respins, am înŃeles. Trebuia să vină cu o soluŃie. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Nu s-a respins, s-a retras. 
  
 

Dl.Panduru Carol 
 Şi data trecută am propus într-adevăr o schimbare a proiectului. În formula actuală nu pot 
să fiu de acord. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aici este P+10? 
 D-na Predoiu Olga 
 Nu, este P+4+M. 
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 Dl.Ghergan Florian 
În Expunerea de motive scrie aşa: “P+3, P+10”. 

 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este o greşeală de redactare. 
 D-na Predoiu Olga 
 Nu, este regimul de înălŃime. Acela este. Se încadrează P+4, se încadrează în P+3, P+10. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Se încadrează în P+10? 
 Dl.Borbeanu Simion 
 În regimul de înălŃime din zonă. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Se încadrează în acest regim de înălŃime din zonă. La punctul 4, regimul de înălŃime propus 
este P+4+M. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Bun, şi atunci care este problema dacă se încadrează în regimul de înălŃime? Cât trebuie să 
fie? Avem o normă sau ceva, trebuie să spune, să fie B sau  – B sau ce trebuie? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 HaideŃi să vorbim pe rând. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Comisia de urbanism să ne spună de ce este împotrivă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 În special să ne spuneŃi poziŃia Comisiei tehnice, că este “tata nostru”. Noi, de regulă, ce a 
trecut de ei am votat că este norma să votăm. Ce nu a trecut de ei ….  Nu avem voie să votăm deşi 
oportunitatea ne aparŃine nouă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Atunci, de ce suntem împotrivă? 

D-na Predoiu Olga  
 Clădirea care trebuie făcută se extinde cu 10,6 mp. Extinderea aceasta trebuie concesionată 
de Primărie. Dacă obŃine terenul, este în  ordine. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Noi acum aprobăm Planul Urbanistic de Detaliu, care înseamnă încadrarea în zonă.  Dorim 
un punct de vedere al Comisiei tehnice. Există studiu de însorire care este legal. Mie  pe 
documentele  care mi-au fost prezentate,  am dat viză de legalitate. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 În primul rând, clădirea propusă este foarte aproape de construcŃiile existente. S-a făcut un 
studiu de însorire dar distanŃa este foarte mică  faŃă de ceea ce prevede legea.  Trebuie să fie cu 
înălŃimea clădirii. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Deci, din punct de vedere legal nu corespunde?! 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Plus că sunt intervenŃiile unor locatari care ameninŃă că vor da în judecată dacă se va 
construi. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Din punct de vedere legal, corespunde. Ne contrazicem aici. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Din punct de vedere legal nu există distanŃa respectată între clădirea propusă şi construcŃiile 
existente. Nu sunt locuri de parcare. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Am fost în teren, s-au făcut măsurători şi există. Domnul arhitect al proiectului ne poate 
spune. 
 Dl.Borbeanu Simion 
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 S-a venit cu acelaşi proiect cu care s-a venit data trecută. Nu există nici o modificare la 
proiect. Am cerut un alt regim de înălŃime, să fie mai joasă clădirea, să fie eventual retrageri 
successive ale etajelor superioare şi s-a venit cu acelaşi proiect. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este sau nu studiu de însorire? 
 D-na Predoiu Olga 
 Este şi se respectă şi distanŃele din punct de vedere legal. Deci, legal este o.k. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Am dat viză de legalitate pe proiect. Proiectul este legal. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Ieri am văzut două studii. Care este bun şi care nu?  Aici am stat de vorbă şi am văzut un 
proiect în martie şi unul din decembrie  
 D-na Predoiu Olga 
 Nu data este relevantă. Deci, studiul de însorire se poate face în orice perioadă a 
anului.Este în regulă. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Parcările o să mai aibe loc? Pun eu o întrebare la toată lumea. De ce am fost noi 
împotrivă?! Cine, unde o să-şi parcheze maşinile noii locatari şi vechii proprietari? 
 D-na Predoiu Olga 
 Locatarii au fost împotrivă la şedinŃa de ieri pentru că….. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
 Da, dar problema care s-a discutat în comisie - sunt şi eu în comisie – a fost: parcările noi 
unde se vor face? Cum se va rezolva parcarea pentru locatarii  vechi? Am văzut pozele, am 
văzut… ştim situaŃia.  Unde Dumnezeu vor încăpea maşinile? ŞtiŃi foarte bine că aproape fiecare 
locatar al Devei…. Sunt 40 de mii de maşini. Unde o să le pună? Asta este, nu că nu vrem să 
construiască omul. Lasă să construiască. Fiecare are dreptul de a face orice, în limita legalităŃii, 
binenŃeles. 
 Aici era observaŃia mea. 
 Dl.Grun Gheorghe 
 Vă mulŃumesc foarte mult pentru posibilitatea  de a ne apăra şi noi poziŃia noastră. Din 
păcate trebuie să o contrazic pe doamna Predoiu, că Regulamentul de urbanism la capitolul III art.7 
spune că trebuie să se asigure un minim grad de însorire   de 1,30 oră  la solstiŃiul de iarnă pentru 
că atunci durata de însorire este de 8 ore  nu este de 12 ore ca la echinopŃiul de primăvară, în 21 
martie. Studiul este făcut în 21 martie. Deci, nu este cel legal. 

În primul rând, noi accentuăm că  nu suntem împotriva unor investiŃii, a unor oameni de 
afaceri din care dânşii normal să aibe un câştig. Dar, în momentul în care oamenii de afaceri au 
achiziŃionat clădirea PT-ului. Orice om de afaceri ştie că nu există afacere fără riscuri din care pot 
să câştige, pot să piardă sau pot să iasă cum au intrat.  

Noi, ca şi vecini, locatari şi sperăm parteneri, dorim  să câştige şi dânşii dar nici noi să  
nu pierdem. De aceea,  propunem ca nu noi să plătim câştigurile ci eventual să câştigăm împreună 
şi în locul acestei clădiri  să vină cu o altă clădire fie aşa cum a spus domnul consilier, cu un regim 
de înălŃime modificat, redus, fie să vină cu o grădiniŃă privată pentru că în Deva este o criză 
cumplită  de grădiniŃe şi se plăteşte bine grădiniŃa la ora actuală cabinete medicale, cabinete de 
avocatură. Distinşii mei amici, îndrăznesc să spun, familia  Sicoe sunt toŃi avocaŃi. Să facă un 
centru de înfrumuseŃare, de întreŃinere corporală. Toate aduc bani, poate nu atât de mulŃi şi poate 
nu aşa de repede ca apartamentele dar aduc bani, câştigă, realizează un câştig şi în schimb nici noi 
nu o să pierdem. 

La ora actuală, în forma prezentată, noi ne împotrivim proiectului din mai multe motive. În 
primul rând, chiar şi denumirea este greşită, eronată. Spune: “realizare locuinte prin etajare 
constructie existenta, fost PT 26”. Este evident că fundaŃia acestui P.T. nu suportă P+4+M. Este 
vorba de o demolare şi de o construcŃie nouă, care trebuie să corespundă unor reguli de construcŃie 
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nouă, o modificare a construcŃiei existente. Blocul propus este excesiv de aproape de blocurile 
existente, respectiv prevederea de a fi amplasat la o distanŃă egală cu cel puŃin înălŃimea 
construcŃiei cele mai înalte. Realizarea unei clădiri atât de aproape una de alta este mai aproape de 
evul mediu aşa cum se spunea la Paris sunt străzi de 1,5 m. Este adevărat, făcute în Evul Mediu şi 
de aceea sunt atracŃie turistică. Dar, noi nu suntem în evul mediu şi sunt convins că nici 
dumneavoastră nu doriŃi ca Deva să aibă un urbanism de Evul Mediu. VreŃi un urbanism de secol 
XXI dacă se poate.  

Blocul propus, al treilea motiv, umbreşte ambele blocuri. Regulamentul spune să nu 
umbrească blocurile. Blocul 6 va fi umbrit dimineaŃa, blocul 1 va fi umbrit după-masa.  

Aşa cum am spus, studiul de însorire nu corespunde prevederilor legale pentru că este făcut 
când este făcut în momentul echinocŃiului şi nu a solstiŃiului de iarnă, de aceea nu este 
corespunzător.  

Amplasarea  unui bloc, al patrulea motiv,  la distanŃa aşa de mică faŃă de blocurile 
existente, atentează la dreptul nostru la viaŃă privată şi la intimitate. Prin prioiect, dormitoarele din 
blocurile existente sunt amplasate spre construcŃia propusă, ca atare din ferestrele aflate faŃă în faŃă 
se va deschide o viziune completă asupra vieŃii de familie din blocuri. Va fi şi reciproca este 
valabilă dar să fiu sincer  pe  mine mă interesează mai mult cum răsare soarele decât cum răsare 
domnul Popescu din pat. Vreau să văd cum este vremea şi nu ce dresuri poartă doamna Popescu. 

Aceasta este o treabă care încalcă prevederile articolului 8 al DeclaraŃiei drepturilor omului 
prin care fiecare are dreptul la intimitate şi la viaŃă privată. Proiectul prevede realizarea unei 
construcŃii pe teren aflat în proprietatea privată a investitorilor dar şi pe terenul consiliului. 
Considerăm că nu este corect ca pe lângă solicitarea de a construi pe teren propriu să mai solicite şi 
concesionarea unui teren de la Primărie ca să mărească construcŃia respectivă. Nu este corect. 

Punctul 6. În Deva sunt peste 40 de mii de maşini înregistrate la 66 de mii de locuitori, să 
ştiŃi. Gradul de motorizare este extraordinar de ridicat. Aia înceamnă la 1,5 locuitori este un motor 
ceea ce înseamnă că pe familie este mai mult de o maşină şi ceva. Noi acum preconizăm 
construirea a 22 de apartamente cu aşa zise 6 locuri de parcare. Aşa zise şi o să vedeŃi de ce. Acest 
fapt a mărit  şi aşa tensiunile care deja există, mai ales că este zona pieŃei, în care vin şi pieŃarii, vin 
toŃi să-şi parcheze maşinile. ŞtiŃi că piaŃa suferă din cauza unei crize de locuri de parcare. Pe lângă 
asta am ajunge noi să ne dăm cap în cap, vecini şi foşti prieteni din cauz locurilor de parcare. Cele 
6 locuri de parcare prevăzute în P.U.D. se preconizează să fie realizate prin – citez textual din 
proiect ”prin desfiinŃarea unor alei de circulaŃie”. Pe lângă observaŃia că nu vedem ce alei vor mai 
putea fi desfiinŃate în zonă, deoarece pe fiecare loc la ora actuală se parchează maşini – am şi 
fotografii prin care să arăt că în aşa zise locurile de parcare dorite sunt parcate maşini deja de mult 
– nu este nici o problemă, nici o noutate.  Dar,  mai apare şi idea că aceste alei de circulaŃie sunt în 
proprietate publică, a statului. Dacă în proiect prevede să se  realizeze parcări  pe aleile de 
circulaŃie înseamnă  că anticipează o hotărâre. 
 Dl.Primar  Mircia Muntean 
 Domnilor consilieri, ascultaŃi-i pe fiecare că sunt deosebit de interesante chestiunile ridicate 
de domnul. Foarte atenŃi să fiŃi fiecare şi mai ales să-i sturniŃi şi pe cei care… dacă mai există 
păreri contradictorie. Dacă nu există, îi dăm dreptate şi hotărâm, se anulează. Dacă există şi o 
părere contradictorie aşa cum a existat şi data trecută, câteva puncte în care domnul arhitect Ilişiu 
nu a fost  deloc lăsat să vorbească, acum v-aş ruga să-l ascultăm cu mare atenŃie pe domnul Grun. 
Tot la fel, dacă este altcineva cu altă părere, tot la fel de mult ascultat şi tamponaŃi imediat cei care 
nu aŃi făcut aşa cum noi ascultăm de domnul Grun că spune foarte bine ce spune. 
 Este o decizie grea pe care trebuie să o luăm. Am avut cu domnia sa o discuŃie azi 
dimineaŃă. I-am spus că, dacă ar fi fost un sprijin şi de la cei care vin aici numai să susŃină o 
anumită cauză, cum m-au ajutat sau cum i-au ajutat pe consilieri cu situaŃia din Gojdu, cu domnul 
Vărgaşu unde ştiŃi că şi biserica ne-a dat acceptul să spargem acolo, să construim un nou bloc, am 
împăcat pe toată lumea, a fost şi constructorul şi toată lumea. Aici, nimeni nu vine cu o soluŃie. 
Dăm cu palma şi o aruncăm şi spunem …Să vedem, dacă nu este nici o poziŃie eu susŃin punctul de 
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vedere al domnului Grun. Dacă există şi punct cu punct este demolat dar pe lege, atunci să vedem, 
să ascultăm şi să vedem dacă este sau nu dreptatea într-un anumit fel. 
 Dl.Grun Gheorghe 
 Considerăm că aleile de circulaŃie care sunt proprietate publică pot fi concesionate în forma 
respectivă şi ca atare hotărârea aceasta dacă s-ar da, ar anticipa o hotărâre a consiliului local 
precum şi extinderea terenului prin concesionarea unei alte suprafeŃe de mp pentru construcŃie.  

S-ar anticipa fără drept nişte hotărâri viitoare ale consiliului care poate vor fi pozitive sau 
vor fi negative.  Nimeni nu poate să ştie asta.   

Nu în ultimul rând, prin realizarea unei construcŃii aşa cum s-a propus, în forma propusă, 
valoarea locuinŃelor aflate în proprietatea noastră la ora actuală ar scădea dramatic. Una este 
valoarea unui apartament cu vedere spre soare, cu însorire cel puŃin 6-8 ore pe zi, cu vedere  spre 
cerul liber, spre dealurile din jur şi alta este valoarea unor apartamente  care nu au vedere nici la 
soare, nu au nici o vedere bună, nu ai nici locuri de parcare, fără intimitate, fără viaŃă privată. 
Valoarea aceasta va scădea dramatic şi pierderea aceasta importantă pe care ar suferi-o toŃi 
proprietarii de apartamente din zonă  ar fi imputabilă celor care până la urmă au permis realizarea 
acestei construcŃii, din păcate, apreciind că  fiecare persoană are dreptul să devină mai bogat, fără 
discuŃie. Acest lucru nu se poate face prin realizarea unei construcŃii în detrimentul altora, deci 
câştigul unora să nu fie egal cu pierderea altora.  Prin problemele pe care le-ar ridica această 
construcŃie în forma propusă, calitatea vieŃii tuturor locuitorilor din această zonă ar scădea 
dramatic.  

Accentuăm din nou că nou nu suntem împotriva investiŃiei. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu mai repetaŃi de două ori că am înŃeles. CitiŃi sfârşitul că vorbiŃi de 15 minute, ca să 

putem da cuvântul şi la partea celalată măcar 2 minute dacă vrea să spună, dacă nu tranşăm în 
favoarea voastră. Văd că ei tac şi este bine aşa. 

Dl. Grun Gheorghe 
Vă mulŃumesc foarte, foarte mult pentru bunăvoinŃă. 
D-na Luchian Mirela 
În Raport scrie  clar că  beneficiarul a obŃinut avizul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului.  
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Aş vrea 2-3 puncte,  nu poeziile că poeziile nu are rost să le demolăm acum cu alei şi  
scăderi de apartamente. Aş vrea să punctaŃi ca arhitect şi ca specialişti câteva date foarte bine 
precizate de domnul Grun. S-a făcut însorirea atunci, se poate reface? Aceste chestiuni ne 
interesează pe noi consiliul, de legalitate. În rest, ştim, nu am fi vrut să fie politizată. Este o politică 
a unui tip de consilieri care mereu sunt… Domnul Grun a fost normal văzut toată ziua în preajma 
cuiva în Primărie. Cu toate acestea,  noi trebuie să gândim drept, să nu-i dăm domnului Grun 
posibilitatea nici să-şi bată joc de noi, să ne creadă fraieri pentru că noi o dată am retras de pe 
ordinea de zi acest punct şi am vrut să vină cu date concrete. Explicându-i şi la domnul Grun în 
discuŃia de azi dimineaŃă, aş fi preferat soluŃia care o avea ca precedent Primăria Municipiului 
Deva, adică toată lumea să fie mulŃumită şi sper că o găsim în continuare. Dar, cu procedurile 
domnului Grun, nu se poate. Nu se poate, domnule Grun, nu se poate. Mă înŃelegeŃi? Eu o spun şi 
pe şleau. Eu vă arăt, vă  dau  pe listă cine votează în favoarea dumneavoastră şi vă spun cine 
votează. Nu se poate aşa face ci pe dreptate şi pe lege că suntem dispuşi să retragem şi să vă mai 
păsuim o dată. Deci, asta am discutat cu domnul preşedinte, o mai retragem o dată. Dacă partea 
tehnică nu are nimic de spus, noi tranşăm direct în favorarea dumneavoastră. 
 Dl.Grun Gheorghe 
 Eu am discutat ieri cu toŃi consilierii, indiferent de culoarea politică problema aceasta. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Grun, o să vedem dacă este aşa. Nu trebuia să politizaŃi. 
 Dl.Grun Gheorghe 
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 Nu am făcut politică şi nici nu fac politică. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Este regretabil că aceşti oameni au apelat la ajutorul dumneavoastră. Eu unul, nu mai tac şi 
din momentul acesta vă spun să mergeŃi la domnul Viceprimar să vă rezolve problema dar vă spun 
că este cam comod. Este un băiat bun dar este comod. La muncă este comod, la dat  acte şi la târât 
în……….. 

Dl.Kovacs Francisc 
 De domnul Viceprimar Oancea vorbiŃi? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, de dumneavoastră vorbeam şi de colegul dumneavoastră. Nu vreau să dau nume. Dacă 
dau nume, vă provoc. Da de dumneavoastră, fără să dau nume, şi de colegul dumneavoastră.  
 Mă bucur că celălalt nu a venit. Nu am nimic cu nici un consilier, dar dacă cei doi susŃin 
partea cealaltă şi nu partea  domnului Grun, eu îmi cer scuze şi atunci vreau să fie un lucru bun. Nu 
vreau să  politizaŃi. Vă cunosc şi ştiu cine sunteŃi.  
 Dl.Grun Gheorghe 
 Vă rog să nu politizaŃi dumneavoastră. Nu este politică. SituaŃia nu este politică. V-am şi 
spus că am fost la dumneavoastră în audienŃă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
V-am dat 15 minute şi aş vrea să încheiem. 
D-na Doda Minodora 
Sunt administratorul. Îmi pare foarte rău că o luaŃi ca o parte politică.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce puteam să vă facem mai mult?  V-am spus să veniŃi cu puncte pe lege. 
D-na Doda Minodora 
Noi nu am venit aici cu politicul.  Noi am venit să cerem nişte drepturi care ni se cuvin.  Nu 

facem politică, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cum nu faceŃi? 
Dl.Grun Gheorghe 
Asta este administraŃie nu este politică. 
D-na Doda Minodora 
Dumneavoastră îl acuzaŃi pe domnul Grun că face politică. 
Dl.Grun Gheorghe 
Am vorbit cu toŃi consilierii indiferent de culoarea politică. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi eu puteam să-l primesc pe domnul Sicoe şi pe domnul Cioară. Domnul arhitect este 

coleg, am realizat foarte multe lucruri în Deva. Puteam să-i primesc şi eu pe la spate, eram primar 
ne puteam întâlni şi în stânga şi în dreapta şi la asociaŃie. Nu m-am întâlnit.  Am zis consilierii sunt 
responsabili. 

D-na Doda Minodora 
Noi am venit ca să facem lucrurile pe faŃă.  Tot spuneŃi că vor fi votate de anumite 

persoane. 
 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu le-am făcut  bine până acum? 
D-na Doda Minodora 
Păi, s-ar părea că ceva deranjează în problema asta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
De ce? Că v-am aşteptat 15 minute şi partea cealaltă nu am ascultat-o  şi că  mi l-aŃi  



 30 

adus pe domnul Grun să-mi rezolve mie problema? Dacă vreŃi să le rezolvăm cu domnul Grun, le 
rezolvaŃi  dar eu trebuie să ascult pe toată lumea. Mă înŃelegeŃi? O fi cine o fi şi tot respectul dar eu 
conduc un oraş înainte dărâmând astfel de mentalităŃi. Dacă era după astfel de mentalităŃi, 
rămâneam cu tot ce aveam acum 12 ani când aŃi vrut să mă nenorociŃi cu toŃi ceilalŃi  pentru o 
nimica, pentru o staŃie sau pentru Mc Donalds.  

D-na Doda Minodora 
Eu nu cred că am avut nimic de a face cu aşa ceva. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Acum se construiesc multe în Deva şi vor mai avea multe surprize plăcute devenii. Ce aŃi 

făcut  nu este corect.  
D-na Doda Minodora 
Ceea ce discutaŃi  nu ne priveşte. 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
Nu trebuia să ne băgaŃi într-un lucru…. Trebuia să  veniti aici şi  să vă promit eu că vi se 

face dreptate  şi se reduceau toate structurile la ceea ce doreaŃi dumneavoastră.  
D-na Doda Minodora 

 Domnule Primar, nu am cerut decât dreptul nostru. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Îmi pare rău că mă acuzaŃi pe mine, mă acuzaŃi pe mine, nu am nici un interes. 

D-na Doda Minodora 
Nu v-am acuzat dar am văzut că înclinaŃi balanŃa în faŃa unora. 
Dl.Grun Gheorghe 
Dumneavoastră mă acuzaŃi pe mine. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Când doi colegi de-ai mei şi chiar buni prieteni îmi spun clar “Domnule Primar, vom vota 

împotriva proiectului”, da?! Dumneavoastră mă atacaŃi tot pe mine. 
D-na Doda Minodora 

 Dar de ce vă deranjează dacă cineva votează împotriva proiectului? 
Dl.Grun Gheorghe 

 Nu am fost la dumneavoastră în audienŃă în dimineaŃa asta? 
Dl.Primar Mircia Muntean  

 Vreau să spun, domnule, ca să nu dau nume, de mâine nu mai sunteŃi ….. în partid. Da, dar 
ai dumnealor veŃi vedea cum vor vota.  

Dl.Grun Gheorghe 
 Ai mei nu există. Nu fac parte din nici un partid. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule Grun, v-am văzut şi ieri, vă văd si astăzi.  Ai mei  vor vota pentru dumneavoastră, 
sigur o parte dar ai  dumneavoastră nu vor vota cum trebuie. Atunci, să nu mă acuzaŃi pe mine că 
politizez. 

Dl.Grun Gheorghe 
Nu v-am atacat dar nu sunt ai mei. 
 
 
 
 
D-na Doda Minodora 

 Asta ne face să înŃelegem că dumneavoastră aŃi hotărât dinainte, da?! Şi mai spun cum am 
spus rândul trecut, banul vorbeşte.  Cei cu bani îşi fac de cap  şi noi trebuie să înghiŃim toate 
batjocurile. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Vă rog să vă cereŃi scuze, doamnă.  
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D-na Doda Minodora 
 Nu îmi cer că nu am de ce. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog să vă cereŃi scuze pentru chestiunile acestea tip preşedinte de asociaŃie.Vă  rog să vă 

cereŃi scuze, nu este cazul să vă etalaŃi aici. Cum, când câŃiva oameni votează pentru 
dumneavoastră vă puteŃi pronunŃa că banii contează?! Şi la adresa lor? 

D-na Doda Minodora 
Da. 

 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnilor consilieri, asta aŃi vrut, asta o aveŃi pe doamna. Trebuia să veniŃi corect, să fiŃi 
corecŃi că o rezolvam aflând întregul adevăr despre ce este aici.  

Dl.Grun Gheorghe 
 Vă rog să ne iertaŃi, eu vă prezint scuze.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Votăm pentru dânşii dacă zice că  …… ne-au dat bani. Votăm pentru dumneavoasrră şi 
gata. Dacă partea opusă nu are nici o obiecŃie, nu  ştiu de  ce doamna  ne-a insultat şi a  spus că 
luăm bani. Dacă votează toŃi pentru dumneavoastră, doamnă? Nici atunci nu vă retrageŃi cuvintele, 
nu vă cereŃi scuze?  

D-na Doda Minodora 
 Nu am spus că luaŃi bani. Am spus că banul vorbeşte. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Primar, într-adevăr luăm bani, luăm indemnizaŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Nu se ştie. Noi fiŃi convinşi că nu am luat. Nu ne interesează pentru data de poimâine un 
asemenea scandal. Nu ne interesează.  Ar trebui să votăm pentru dumneavoastră, să ne punem cu  
3 rânduri de scară bine. Vine şi spune “uite domnule cine suntem noi, uite ce am rezolvat!”  Nu, 
domnule. Am considerat că consiliul acesta ştie ce să facă. Sunt  2 colegi de-ai mei pe care i-aŃi 
acuzat de multe ori, domnul Panduru  şi pe Borbeanu. Sunt cu dumneatale şi-Ńi respectă nu mai 
punctul. Uite că votează împotrivă şi bravo lor. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu mai tot inventaŃi atât! Nu i-am acuzat.  

Dl.Borbeanu Simion 
 Era  numai un punct de vedere.  Nu cred că  merită să fie interpretat în felul acesta. 
 Dl.Sicoe 
 Domnule Primar, domnilor consilieri, îmi pare foarte rău că discuŃia a luat o astfel de 
întorsătură. Credeam că se poate discuta în condiŃii normale, civilizate, mai ales că, în ceea ce-l 
priveşte pe domnul Grun, ne cunoaştem de atâta vreme. Noi acolo nu am dorit decât să realizăm  o 
investiŃie, o investiŃie care presupune o anumită comunitate şi se găseşte loc de dialog.. S-ar părea 
însă că vecinătatea deranjează această construcŃie indiferent cum va fi ea realizată. Nimeni nu a 
cerut nici un centimetru abatere de la lege. De la bun început am apelat la un serviciu de proiectare 
calificat, s-a făcut o propunere în conformitate cu dispoziŃiile legale iar comisiile de specialitate 
din consiliu au constatat acest lucru  şi avizul este favorabil. Este vorba de comisia de urbanism. 
  
 
 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Nici dumneavoastră  nici noi nu am luat bani. V-am rugat de la început. Cum ei v-au 
ascultat  15 minute şi a repetat fiecare frază domnul Grun până l-am oprit şi am spus lăsaŃi-o pe 
asta cu aleile, cu scumpirea că dă prost, îi jignim şi pe ceilalŃi. LăsaŃi-i şi pe ei  să vorbească şi 
dumneavoastră atacaŃi problemele numai tehnice, nu mai reluaŃi altele.Tehnic spuneŃi se poate 
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reface, nu se poate reface, este greşit, este ilegală construcŃia, aici puteŃi coborâ, puteŃi urca,  puteŃi 
face grădiniŃă sau nu puteŃi face grădinŃiŃă. Asta vreau eu să auzim. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Domnul Borbeanu Simion a părăsit sala de şedinŃe. 
 Dl.Sicoe 
 Doresc să mă refer la câteva aspecte ca să nu rămână lumea neinformată. S-au cerut toate 
avizele posibile pentru o astfel de construcŃie şi au fost favorabile. S-a cerut un  studiu de însorire 
şi a fost realizat. El este realizat atât la cele două echinocŃii cât şi la cele două solstiŃii şi din toate 
punctele de vedere legal este asigurată însorirea mai mult decât minimală. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule Grun, explicaŃile acum cum pe cadrul legal al dumneavoastră…Trei specialişti 
spun că l-au făcut. Poate nu au citit legea, poate nu ştie  legea ca dumneavoastră.  

Dl.Grun Gheorghe 
 Studiul de însorire  este şi pe 22 decembrie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Trebuie să clarificăm că minciuna are picioare scurte şi ajungem în instanŃă. 
 D-na Predoiu Olga 
 Este o planşă afişată care este din 22 noiembrie. 
 Dl.Cioară  
 S-au  făcut studiile de însorire. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ce ne arată acum, ieri la comisie nu a arătat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 De ce nu aŃi venit în comisie? Atunci spuneŃi-ne că o amânăm dar nu politizăm. 
 Domnule Grun, acest mic aspect, unul ridicat de dânsul  este rezolvat? 
 Dl.Grun Gheorghe 
 Nu arată perioada de însorire, nu arată nimic. Este numai o planşă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 După părerea mea, eu ca iniŃiator o retrag până când dumneavoastră şi domnul Sicoe nu 
consultaŃi un specialist, pe domnul Popa, pe cine credeŃi de la Uniunea ArhitecŃilor judeŃeni. 

Până acum  aŃi vorbit. Mai departe, domnule Sicoe. LăsaŃi-l acum să spună. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă o retrageŃi, am o propunere. Când o să mai fie pe ordinea de zi, rog să fie invitată 

comisia tehnică de urbanism a municipiului Deva să-şi justifice avizul. 
Dl.Morar Marcel 
Dar, există un aviz. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să fie invitaŃi în consiliu şi să ne justifice de ce au dat aviz în acestă problemă, ca să nu mai 

fie discuŃii. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog să le faceŃi invitaŃie. Oportunitatea o hotărâŃi dumneavoastră. Ei hotărăsc să vină 

sau nu dar invitaŃii să fie aici prezenŃi. 
Domnule Sicoe, mai aveŃi ceva de spus? 
Dl.Sicoe  
În condiŃiile în care o retrageŃi de pe ordinea de zi…. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, am propus pentru sfârşit, după ce vă ascultăm, nu o retragem aşa. 
Dl.Sicoe  
Chestiunea era următoarea. S-a pus problema regimului de înălŃime şi acesta a fost 

respectat. Pentru etajele superioare s-a propus în proiectul care v-a fost pus la dispoziŃie o retragere 
pentru ca distanŃa legală să fie respectată. Mai mult de atât, decât să respectăm legea, nu se poate. 
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Suntem obligaŃi cu toŃii să trăim în spaŃii limitate, să trăim pe verticală. Desigur, confortul pe care 
şi-l doreşte fiecare nu poate fi realizat în aceste condiŃii urbane decât în mod limitat. Deci, trebuie 
să ne mulŃumim cu ceea ce se poate la un moment dat.  

Este oricum realizată o construcŃie acolo care are aproape 6 metrii înălŃime la ora aceasta. 
Faptul că se etajează încă, nu deranjează din punct de vedere al reglementărilor legale actuale şi nu 
a celor din Evul Mediu la care se făcea referire. Dacă legea românească acum cere o anumită 
distanŃă,  acea lege trebuie să o respectăm şi nicidecum alta. Este rentabil să fim la distanŃe cât mai 
mari, să ne deranjăm cât mai puŃin dar aceste lucruri nu le putem realiza decât atât cât legea 
prevede. 

Aş dori să arat că de fapt construcŃia acestor locuinŃe nu este nici pe departe de natură să  
deranjeze pe cineva. AŃi văzut că este vorba de garsoniere şi apartamente. Nu cred că alŃi locatari 
care ar veni acolo ar avea altă conduită decât cei care există şi la înŃelegere trebuie să ne……pe 
toŃi pentru că altfel nu se poate. 
 Numărul de maşini a crescut  foarte mult. Nu este un caz izolat. Peste tot la blocuri sunt 
probleme. Toate parcările sunt pline. Dezvoltarea urbană presupune şi anumite sacrificii.  Aici nu 
pot să aduc în apărare foarte multe argumente dar cert este că, aşa cum cere legea, se poate asigura 
în  condiŃiile de spaŃiu existent. Respectiv,  cele 6 locuri de parcare pot să fie asigurate.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Grun, v-au ascultat cu atenŃie de speriat, de invidiat.  

Dl.Sicoe  
 Aş dori doar să menŃionez că indiscutabil municipalitatea v-a trebui să găsească soluŃii 
subterane, supraetajate  şi de alte culori pentru ca să se asigure spaŃiile de parcare necesare pentru 
un parc mai mare. Niciunde în Europa şi niciunde în lume nu existe parcare pentru toate, pentru că 
nu se poate asigura. Se asigură în limita în care spaŃiul permite.  

V-aş ruga cu aceste mici sublinieri, domnilor consilieri, să aveŃi în vedere că cererea 
noastră este justificată, se bazează pe dispoziŃiile legale şi desigur, în măsura în care  există  alte 
opinii, noi ne conformăm dacă cumva se consideră că legea este cumva nerespectată. Dacă este 
vorba de altceva şi îmi pare rău că s-a creat mai multă fantezie decât era necesar, atunci  desigur … 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, am o propunere. Cred că este lipsă de comunicare. Eu înŃeleg că toate 

cerinŃele care au fost puse de către  locatari şi cei care, mă rog, s-au opus acestui proiect, au fost 
rezolvate. Părerea mea, haideŃi să o retragem de pe ordinea de zi că noi, trebuie să ascultăm şi 
cerinŃele locatarilor dar trebuie să vedem şi lucrările de investiŃii care se propun. Suntem într-o 
situaŃie în care nu este foarte clar. HaideŃi să o retragem. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

O retragem şi aduc şi o comisie, doamna Preşedinte, domnul Grun şi încă o persoană care 
este mai apropiată de soluŃii  tehnice şi dacă luaŃi puŃin legea, să nu vină că nu avem 3 parcări….. 

Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi toate cerinŃele care au fost formulate de domnul Grun să le facă şi această comisie 

pe care o avem să vadă dacă sunt respectate conform legii aceste cerinŃe. Să vină să ne prezinte 
nouă, în cunoştinŃă de cauză, că nu am încălcat legea. Să nu punem în contradicŃie nişte cetăŃeni 
din Deva. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Sunt toate avizele obŃinute. 
 
 
Dl.Toth Andrei 
Eu am o întrebare.  Există un studiu geotehnic, deci dacă clădirea respectivă se poate 

supraetaja? Aşa scrie, “supraetajare clădire existentă”.   
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule arhitect, vă rog să răspundeŃi. 
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Dl.Ilişiu Eugen 
Dacă-mi permiteŃi, fac câteva precizări. Acest  proiect, solicitat de către 2 proprietari a fost 

supus Comisiei de urbanism de 2 ori. Prima dată au fost obiecŃiuni, sigur cele vizibile. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

FaceŃi precizarea, comisia tehnică sau comisia formată din consilieri? 
Dl.Ilişiu Eugen 
Comisia tehnică de urbanism. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
ReŃineŃi, să nu se facă confuzie. În Comisia tehnică participă toate instituŃiile 

descentralizate care-şi dau avizul pentru construcŃie. Comisia de urbanism votează oportunitatea.  
Acolo vă puteŃi ajuta de această comisie care iată a votat împotrivă deşi nu ei decid, decide tot 
plenul. În  schimb, comisia tehnică are numai un aviz consultativ. De regulă, în  99,9%  ŃineŃi cont 
poate o dată la 10 ani de când sunt primar  nu-mi aduc aminte şi  sunt colegii consilieri care o parte  
lucrează de 9 ani cu mine,  8 ani cu mine sau chiar de 12 ani,  nu cred că o dată am votat împotriva 
comisie tehnice. Împotriva comisiei este pur politică, politizată în exces şi o spun fără reŃinere ca 
să ştiŃi, în schimb oportunitatea le aparŃine lor şi ei pot influenŃa consiliul care ia o decizie. 

Dl.Ilişiu Eugen 
Acest aspect a fost  analizat de către comisia tehnică, proiectul în prima lui variantă. 

ObiecŃiunile au fost cele de distanŃă, deci raportarea înălŃimei construcŃiei  la distanŃa dintre 
clădirile existente şi acea clădire propusă şi cele la parcaj. 

În legătură cu înălŃimea clădirii raportată la distanŃă, legea sanitară prevede textual că 
distanŃa dintre clădiri trebuie să fie egală cu înălŃimea clădirii celei mai înalte  pentru a nu se 
umbrii reciproc. Aşa scrie în lege. Atunci, clădirea propusă are 11,40 m de la blocul care este cel 
mai apropiat iar acolo unde înălŃimea este mai mare de 11 m este retrasă cu  înălŃimea unui nivel.  
Asta a fost soluŃia sugerată în comisie şi aşa s-a făcut pentru a doua prezentare a proiectului. 

Dl.Kovacs Francisc 
Prima dată s-a respins de către comisia tehnică. 
Dl.Ilişiu Eugen 
Nu s-a respins, s-au cerut  nişte precizări, nişte completări. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu s-a aprobat la prima şedinŃă. 
Dl.Ilişiu Eugen 
S-a aprobat la a doua.  
În ceea ce priveşte parcajele, acolo este o zonă foarte aglomerată într-adevăr. În preajma 

punctului termic care a existat iniŃial şi s-a construit  un număr de 10 garaje care au aglomerat şi 
mai mult zona,  iar zona verde parŃial a fost asfaltată  şi transformată în parcare, de câŃiva ani. 

Acolo există un trotuar cu o lăŃime de 4 m pe care am propus, despre acela este vorba să 
rămână şi trotuar atât cât este necesar şi să fie şi parcată o maşină având în vedere situaŃia, 
aglomeraŃia care este acolo.  

Sigur că, acum dacă mergem acolo este şi pe zona verde parcată câte o maşină. 
D-na Doda Minodora 
Este zona verde…. 
Dl.Ilişiu Eugen 
Vă rog ascultaŃi-mă! 
În această situaŃie, proiectantul nu şi-a permis să propună să se desfiinŃeze nici măcar un 

metru pătrat de zonă verde ca să se facă parcări. Atunci, aceasta este situaŃia care trebuie judecată. 
Chiar dacă se crează un plus de apartamente în zonă, chiar dacă v-a fi un plus de populaŃie în zonă, 
chiar dacă vor fi 4-5 maşini în plus în zonă, toate prevederile legale sunt respectate în măsura în 
care sunt explicite şi clare. 

Dl.Grun Gheorghe 
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Dacă-mi permiteŃi, numai o vorbă vreau să spun. Eu mulŃumesc şi domnului avocat şi 
domnului arhitect pentru că au fost foarte corecŃi şi obiectivi  în intervenŃiile lor. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
VedeŃi, nici ei nu lasă din punctul lor de vedere. Nu lasă, vedeŃi, nici ei nu lasă. 
Dl.Grun Gheorghe 
Amândoi au recunoscut că această construcŃie va mări problemele cu parcările, va produce 

un inconfort. Chiar dacă respectă legea intimitatea va fi încălcată. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 HaideŃi să nu mai repetăm. Domnule arhitect Ilişiu, sunteŃi principalul om ca să răspundeŃi. 
Îi daŃi dreptate şi o tranşăm în favoarea lor sau nu-i daŃi dreptate? 
 Dl.Ilişiu Eugen 
 Evident că dacă în oraşul acesta se vor produce, evident că dacă se vor construi în 
continuare  între construcŃiile existente şi alte construcŃii – asta s-a întâmplat şi în ultimul timp – 
acum s-a  accentuat. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Ilişiu, îi daŃi sau nu dreptate? A spus că vă laudă că ii daŃi şi o tranşăm în 
favorarea lor. Dacă nu, atunci nu mai faceŃi  domnule Grun politică că vine pe urmă şi ne dă în 
judecată şi ne câştigă. ŞtiŃi că ne câştigă dacă sunt faptele de partea lor. Poate consiliul să fie 
oportun, să nu faceŃi  acolo că s-ar putea să aibe dreptate, nu?! Atunci, haideŃi să o rezolvăm aşa 
cum am rezolvat-o în toate cazurile. Vă târâm şi prin judecată vreo 5 ani şi  o pierdeŃi şi atunci 
plătiŃi şi banii şi s-ar putea să  plătească şi consiliul. 
 Dl.Ilişiu Eugen 
 Domnule Primar, eu întotdeauna mă raportez la lege, ceea ce permite legea trebuie să 
acceptăm şi noi. Ceea ce nu permite legea, nu putem accepta. Întotdeauna când se face o învestire, 
situaŃia se schimbă. Este posibil să existe nemulŃumiri dar dacă legea permite ca acele construcŃii 
să se realizeze atunci trebuie să le acceptăm chiar dacă sunt unele aspecte care nu ne convin, cum 
ar fi deschiderea, perspectiva până unde văd. Sunt multe elemente care se schimbă când se face o 
construcŃie mai voluminoasă. Dar, dacă ea se încadrează în limitele legii, trebuie să o acceptăm.  
 Reprezentant AsociaŃia de proprietari nr. 19 
 Sunt reprezentant al AsociaŃiei de proprietari nr. 19 respectiv, resprezentant  a celor 54 de 
familii din bl. 1, Poiana Narciselor.  
 Eu am discutat cu ceilalŃi locatari din blocul nostru şi noi suntem de acord cu cele susŃinute 
de domnul Grun. Dânsul a punctat foarte bine nişte lucruri care sunt în dezinteresul marii 
majorităŃi a oamenilor din zona  respectivă. Vă rog să reŃineŃi acest fapt, că noi, locatarii din blocul 
1 şi locatarii din blocul 6, noi ne opunem la această intenŃie de a se construi un bloc cu multe etaje 
în zona respectivă. Aşa cum s-a arătat de domnul Grun, terenul acela ar putea să fie valorificat de 
propritar în alte sensuri care să fie în asentimentul tuturor, şi a celor 2-3 proprietari  de teren şi a 
celor peste 100 de familii de locatari din zona respectivă.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnul Primar exagerează şi suspectează oameni care nu au nici o vină. Vreau să vă spun 
următorul lucru. Este prima dată când îi asociez numele domnului Grun cu persoana, aici. 
Niciodată nu am stat cu el de vorbă. Eu vă spun că nu l-am văzut şi nu am stat de vorbă niciodată, 
una la mână.  

Pe domnul Sicoe  îl cunosc, îl respect şi am avut relaŃii foarte corecte. Nu am ştiut că 
dumneavoastră aveŃi şi nici nu mă interesează acest lucru. Pe mine mă interesează  că aceşti 
oameni au venit aici şi este problema lor. Nu putem să nu Ńinem seama de 100 de familii în zona 
respectivă.  

SpuneŃi dumneavoastră că va fi.. Ce proces va fi?  Va fi proces dacă dumneavoastră daŃi 
terenul în concesiune unde se va face construcŃia aceasta. Mă gândesc că nu o să le daŃi, să 
concesionaŃi treaba aceasta.  

Nu are nici o legătură politica, domnule Primar, cu treaba aceasta. Nu-l cunosc pe niciunul. 
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Ultima chestiune pe care vreau să o spun, aşa ca om mai în vârstă că mi-aŃi putea fi copil,  
niciodată să nu mai arătaŃi aşa la cineva că  răul pe care-l arătaŃi de 3 ori se întoarce împotriva 
dumneavoastră.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Să notificaŃi următoarea declaraŃie. Prefer ilegalitatea, ca să avem să i-o citim declaraŃia, 

prefer  un caz ilegal, ca să ştim că de regulă se erijează domnul Kovacs, exponentul legalităŃii în 
cadrul Consiliului local. ToŃi ceilalŃi atunci când nu-i sprijină ideile, fac abuz, nu respectă legea. 
Numai în cazul acesta dânsul ar accepta şi o ilegalitate  că sunt 100. Nu băieŃi. Pot să fie 5.000. 
Poate să fie un popor împotriva unui singur cetăŃean.  
 Dl.Kovacs Francisc 

Astea sunt vorbele dumneavoastră. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu v-am întrerupt. Eu v-am ascultat cu atenŃie. Dacă un om are dreptate împotriva Statului 

Român, acela are dreptate şi legea îi dă voie. Trebuie să respectăm legea. Să o uitaŃi  înainte de 89 
şi dumneavoastră şi ceilalŃi, da?! 

Propunerea mea este să o retragem de pe ordinea de zi. Încă o dată îi rog pe cei din 
asociaŃie să vină fără poezioare să nu le mai aud, că 3 maşini, că 5 maşini. Să vină cu date clare 
privind ori este însorit ori nu este însorit. Să se stabilească o dată cât de legală este această 
chestiune. Să vină fără poezia că scad apartamentele şi pe consilieri îi rog să ia act de acest lucru şi 
dacă cred că nu este oportun să aprobăm şi dumneavoastră aveŃi rugămintea din partea mea 
personală ca primar,  să vă gândiŃi şi la regimul de înălŃime şi la oportunitate şi la ceea ce vreŃi  să 
faceŃi acolo. 

Ultima variantă, în care nu cred, această politizare excesivă făcută ieri şi alaltăieri 
împotriva domnului Sicoe şi a domnului Cioară şi până astăzi spusă cu răutate, există o soluŃie 
domnule Cioară şi în această situaŃie doar că eu nu am încredere că cei la care domnul Grun a 
apelat, vor găsi un alt teren. Eu le dau tot concursul şi îl rog pe domnul Kovacs cu dumneavoastră 
să-i găsim la domnul Cioară un teren prin care dânsul să fie mulŃumit, să fie şi o a treia variantă şi 
să plece de tot de acolo sau acolo să facă grădiniŃă şi consiliul să-i dea un alt teren în altă parte.  

Dar, vă rog să mă credeŃi doamnă, de data asta din tot sufletul. ToŃi o să fim şi o să punem 
umărul ca să găsim acest teren. Primii care nu vor fi de acord, vor fi tocmai cei 3 la care aŃi apelat 
dumneavoastră.  Vă rog să mă credeŃi pe mine pentru că să ştiŃi că am muncit cu toŃii, inclusiv cei 
mai duri. Domnul łonea a fost cel mai dur asupra  noastră şi ne-a sprijinit cu blocul  domnului 
Vărgaş de la biserică. Nu a fost  uşor să o implementez, să bag pentru 100 de persoane din 
Gojdu… Ne-au dat curtea bisericii din DorobanŃi.  Vă daŃi seama că ne-am pus în cap toŃi 
enoriaşii, numai că atunci a fost şi un om înŃelept şi sper şi domnul Cioară să fie înŃelept. 
Dumneavoastră să nu ne mai faceŃi hoŃi şi vânduŃi şi că oricine este cu bani. Nu ştiu dacă domnul 
Cioară  are cei mai mulŃi bani din Deva. Cred că  sunt şi alŃii cu mult mai mulŃi. 

Dl.Doda Minodora 
Îmi pare rău, eu nu v-am făcut nici hoŃi nici vânduŃi. Am spus că cei cu bani câştigă  

întotdeauna. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
AŃi făcut-o diplomatic. 
 
 
 
D-na Doda Minodora 
Este o diferenŃă.  Dumneavoastră aŃi spus încă de la început că noi o să fim votaŃi de 2-3 la 

care am apelat. Îmi pare foarte rău dar nu ştiu de unde aŃi spus dumneavoastră că pe noi ne vor 
susŃine 2-3 şi restul vor fi împotrivă. 

Dl.Ardelean Nelu 
HaideŃi să încheiem.   
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Dl.Kovacs Francisc 
Vă rog frumos să se menŃioneze, nici nu ştiu unde îi găsiŃi  proprietate la domnul Cioară, eu 

sunt de acord să-i daŃi acolo unde stabilesc colegii mei.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Trebuie să găsim că altfel muncim degeaba să ştiŃi. Muncim şi căutăm, toŃi lucrăm acum să 

rezolvăm o treabă, o problemă şi nu va fi simplu că ştiŃi ce probleme sunt. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot  

Domnul Primar, iniŃiatorul acestui punct, propune amânarea acestuia. SunteŃi de acord cu 
amânarea? 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Punctul 25  
Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea Actului aditional 

nr.2 la Contractul de asociere nr.3/2006 incheiat intre Municipiul Deva si SC „C&C Generals 
SRL; 

Dl.Bodea Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
De când s-au pus în funcŃiune aceste panouri? Ultimul a apărut în data de 22.02.2007 şi de 

la această dată trebuia să stabiliŃi acest  ordin. 
Dl.Ghergan Florian 
Este legal, doamna Secretar? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Retroactivitatea nu trebuie să se aplice.  
Dl.Kovacs Francisc 
De când a apărut legea, din februarie. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu, eu spun că de la data contractului.   
Dl.Kovacs Francisc 
Contractul este din 2004, de mai demult. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Tocmai de aceea am făcut acum actul adiŃional. Panourile acum funcŃionează, cele 

iluminate. 
Dl.Ghergan Florian 
Vine Curtea de Conturi, ai ordinul dat de atunci şi plăteşte Primăria diferenŃa. 
Dl.łonea Vasile 
Dacă nu au funcŃionat, nu se plăteşte. 
 
Dl.Socol Augustin 
Este data semnării actului adiŃional. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu putem  retroactiv. Tocmai de aceea s-a făcut actul adiŃional acum. 
Dl.Socol Augustin 
Este data semnării actului adiŃional care modifică contractul iniŃial. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Cine răspunde? 
Dl.Socol Augustin 
Cu răspunderea mai vedem noi. ToŃi răspundem toată ziua. Nu poŃi să faci nici dovada dacă 

nu ai actul adiŃional semnat. 
Dl.łonea Vasile 
De la momentul actului adiŃional pentru că de atunci ai hotărâre de consiliu, vina este … 

De ce nu am fost atenŃi să facem la timp? Hotărârea trebuia să o facem la timp. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Asta este. Abia acum funcŃionează panourile publicitare. 
Dl.Socol Augustin 
Nu se poate funcŃiona fără act adiŃional. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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.489/2007 
Punctul 26 

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

administrator de imobile doamnei Brânduşesc Raluca, la propunerea motivata a compartimentului 
specializat infiintat in cadrul Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva; 

D-na Muntianu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Întâmplător, vă aduc la cunoştinŃă că este salariata mea  directă. Este casieră şi o eventuală 

sancŃiune penală asupra ei înseamnă automat desfiinŃarea, trebuie mutată, retrasă de la casierie.  
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În nota dată de serviciul care a făcut controlul  există nişte ambiguităŃi, cel puŃin se 
contrazic în două situaŃii. Nu ştiu dacă este atât de oportun să luăm această hotărâre acum. Cred că 
în final, în baza unei expertize contabile serioase  se poate lua această măsură. 

Sigur că, nu angajează în nici un fel. Hotărârea prin care noi retragem calitatea de 
administrator, nu are nici un fel de influenŃă asupra postului pe care-l ocupă la noi la casierie. Este 
casieră de foarte multă vreme şi nu au fost nici un fel de probleme. Vreau să spun că, dacă ştiu eu, 
expertiza aceea contabilă, făcută de un expert autorizat va demonstra că este vinovată, hotărârea 
noastră rămâne valabilă. În situaŃia că demonstrează invers, cred că facem o mare greşeală şi în 
acelaşi timp financiar femeia aceasta va fi distrusă pentru că nu are o asociaŃie, are mai multe. 

D-na Muntianu Daniela 
Şi-a recunoscut minusul pe care-l are în gestiune la ora actuală. 
Dl.David Ioan  
Există o serie întreagă de administratori… 
Dl.Primar Mircia Muntean 
HaideŃi să nu vorbim în contradictoriu. Daniela, în două cuvinte, a fost întemeiat controlul? 
D-na Muntianu Daniela 
Din punctul nostru de vedere........ 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu din punctul nostru de vedere.Ce a făcut? 
D-na Muntianu Daniela 
Are minus în gestiune. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Bun. A recidivat? A mai avut probleme? 
D-na Muntianu Daniela 
Minusul este destul de mare.   
Dl.Primar Mircia Muntean 
Atunci, consiliul are discernământ şi hotărăşte. 
Dl.łonea Vasile 
Eu nu am înŃeles de ce a fost făcut domnul Cristea erou  când a propus treaba aceasta după 

ce doamna a păgubit cetăŃenii şi instituŃiile publice. E ca şi cum am felicita pe cel care retrage 
brevetul de pilot unui aviator care a bombardat oraşul.  MulŃumim! 

Problema care se pune în acest proiect este foarte serioasă. Nu este singurul caz. Dacă vom 
analiza bine situaŃia vom vedea că sunt multe asociaŃii de locatari de genul acesta pentru că nu 
există posibilitatea de a controla asociaŃiile de locatari. O să ne trezim cu situaŃii sociale grave, să 
ştiŃi. Sunt asociaŃii care percep mai mult decât trebuie.  Am avut şi am citit o dată – domnule 
Viceprimar Oancea dacă vă aduceŃi aminte – undeva în Dacia. Factura era de 10 milioane şi 
încasau 12 milioane. Nu justificau cu nimic  cele 2 milioane. Dau un exemplu. Sunt situaŃii multe. 
Şi prin Micro 15 sunt nişte reclamaŃii. Sunt asociaŃii care se ocupă de probleme de genul acesta. 

Nu ştiu, ori ar trebui propusă o modificare a legislaturii pentru a avea posibilitatea de 
control  pentru că actualmente nu se face un control la asociaŃiile de locatari numai dacă avem o 
sesizare. Ar trebui ca serviciul să facă ordine, unde are cunoştinŃe de asemena situaŃii. Vor fi 
probleme sociale. 

Dl.Ghergan Florian 
Eu aş propune şi aş vrea să notaŃi în procesul-verbal, ca toate asociaŃiile de locatari să fie  

verificate de către serviciul nostru de specialitate. Este singura posibilitate prin care putem să 
verificăm aceste asociaŃii de locatari. Vin de nenumărate ori oameni la noi să ne spună că se 
întâmplă lucruri care sunt aşa, incredibile.  Între timp, faceŃi un program, în funcŃie de personal  
decâŃi avem. HaideŃi să vedem  lunar, în fiecare şedinŃă să ni se prezinte o asociaŃie, două sau trei 
care sunt cu probleme, să vedem ce putem să facem pentru că, nu este legiferat niciunde şi nu 
există nimeni care să-i controleze pe aceşti preşedinŃi, administratori. 

D-na Muntianu Daniela 
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În primul rând, comisia de cenzori trebuie să-şi facă datoria conform legii. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi nu-şi face. 
D-na Muntianu Daniela 
Ei răspund şi legal, şi penal. În al doilea rând, avem numai doi oameni care se ocupă de 

verificatea actelor financiar contabile efectiv şi sunt 400 de asociaŃii în Deva. Este un volum 
enorm. 

Dl.Ghergan Florian 
Să mai angajăm 4 persoane, domnule Preşedinte, pentru că problema aceasta este o  

problemă a tuturor asociaŃiilor de locatari. Nu-i verifică nimeni. Acolo dacă vă spun, se dau prime,  
tot felul care nu ştiu dacă sunt legale. Să constituim  o formă de control şi să verificăm.  

Dl. Ardelean Nelu 
Dacă necesită angajarea a încă două persoane, ridicăm problema. PrezentaŃi referatul şi 

discutăm. 
D-na Muntianu Daniela 
Trebuie persoane de specialitate care să poată face un control. 
Dl.Panduru Carol 
Aş întreba dacă în situaŃia de faŃă comisia de cenzori este sancŃionată cu ceva? 
D-na Muntianu Daniela 
Noi înaintăm raportul nostru şi la PoliŃie şi la AsociaŃie. Ei răspund în faŃa proprietarilor şi 

în faŃa legii. 
Dl.Panduru Carol 
Cu ce răspund dacă-i sancŃionează  doar...  Înseamnă că nu şi-a făcut datoria. 
D-na Muntianu Daniela 
Noi îi putem  retrage atestatul. Atât putem face noi la nivelul Consiliului local. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu consider că în momentul în care s-a ajuns la situaŃia aceasta, la 500 de milioane 

prejudiciu, comisia de cenzori nu şi-a făcut efectiv datoria şi aici există măsura legală, sesizarea cu 
plângere penală împotriva acestora.  Ei au obligaŃia şi să răspundă legal. Să se facă publicitate şi în 
mass-media pentru ca pe viitor cei de la alte asociaŃii, cenzorii să-şi facă atribuŃiile pentru care au 
fost numiŃi. Nu se mai poate chiar aşa. O să ne trezim cu încă 2-3 asociaŃii cu miliarde.  

Am discutat cu doamna şi sunt 2 angajate. Nu poate să verifice, să controleze toate 
asociaŃiile, este clar. 

Dl.Ghergan Florian 
De ce să nu poată? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
2 persoane? 
Dl.Ghergan Florian 
Să pună 4. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Este altceva. Să facă referat  pentru completarea posturilor în vederea verificărilor. 
Dl.David Ioan 
Nu putem să luăm această hotărâre fără documente cât se poate de clare. Daniela spune că 

ea a recunoscut prejudiciul. Trebuie o expertiză contabilă.  
Sunt o grămadă de rău platnici în fiecare asociaŃie. Cum procedează administratorii?  Ca să 

nu se ajungă la sistarea serviciilor, încasează tot ce are de încasat dar nu plăteşte la zi, plăteşte alt 
serviciu, mai plăteşte  apă sau plăteşte căldura. Aici, banii se încurcă de-i ia naiba. De aceea vă 
spun, că o expertiză contabilă  este absolut necesară în aşa fel încât să se vadă dacă într-adevăr a 
furat, a fost cu gura căscată şi a pierdut din bani,  s-au încurcat lucrurile. 

D-na Muntianu Daniela 
Poate să ceară. Poate să-şi plătească un expert. 



 41 

Dl.David Ioan 
Comisia de cenzori ce a făcut? Preşedintele ce a făcut? De  ce trebuie să vin eu,  Consiliu 

local, să mă amestec în treburi care nu mă privesc? 
D-na Muntianu Daniela 
Ne privesc pentru că este atestată de către Consiliul local. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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. David Ioan) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           1 abŃinere (Dl. David Ioan) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           1 abŃinere (Dl. David Ioan) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           1 abŃinere (Dl. David Ioan) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           1 abŃinere (Dl. David Ioan) 

A fost adoptată Hotărârea nr.490/2007 
Punctul 27 – RETRAS 
Punctul 1 suplimentar  

Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a 

sumei de 47.500 lei in vederea organizarii manifestarilor din luna decembrie 2007 prilejuite de 
sarbatorile Craciunului si Anului Nou;  

Dl.Mane Adrian  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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.491/2007 
Punctul 2 suplimentar 

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

pentru personalul din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura apartinand 
Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.Indreiu Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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.492/2007 
Punctul 3 suplimentar  

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

pe anul 2007; 
D-na Nutu Silviana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut o propunere. 
Prin solicitarea  nr. 39.735/14.11.2007 Casa de Cultură solicită includerea în bugetul 

propriu a următoarelor obiective de investiŃii aflate în prezent pe lista de investiŃii a bugetului 
local: “ReparaŃii capitale PSI” (valoare 50,84 mii lei) şi “ReparaŃii Casa de Cultură Drăgan 
Muntean” (valoarea 5,00 mii lei), prin majorarea prevederilor titlului 51- Transferuri curente. De 
asemenea, Casa de Cultură solicită majorarea bugetului veniturilor proprii cu suma de 140,00 mii 
lei astfel: cu suma de 90,00 mii lei se majorează titlul 20 – bunuri şi servicii şi cu suma de 50,00 
mii lei se majorează titlul 71- cheltuieli de capital, la poziŃia “Dotări” prin introducerea 
obiectivului “Garnitura plus scena, 1 buc.”.  

Prin adresa nr.10.054/16.11.2007 Serviciul Local de AsistenŃă Socială solicită virarea de 
credite în cadrul capitolului 68.02 “Asigurări şi asistenŃă Socială”, titlul 57- asistenta socială, în 
sensul majorării prevederilor bugetare ale sprijinului financiar la constituirea familiei cu suma de 
50,00 mii lei şi diminuarea cu aceeaşi sumă a ajutoarelor pentru  încălzirea locuinŃei. 

Prin adresa nr. 39.756/14.11.2007 DirecŃia generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Hunedoara ne comunică suplimentarea prevederilor “Sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale” (11.02.06) cu valoarea de 16,00 mii lei, precum şi majorarea 
prevederilor “Cotelor defalcate de 22% din impozitul pe venit”(04.02.04) cu suma de  102,00 mii 
lei. Concomitant, cu aceiaşi valoare se diminuează prevederile unor capitole bugetare de venituri, 
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unde se observă o încasare sub aşteptări, astfel încât valoarea bugetului local rămâne neschimbată, 
120.568,00 mii lei. 

Prevederile capitolului 67.02 “Cultura, religie şi recreere”, titlul 20 -  bunuri şi servicii se 
impun majorate cu suma de 100,00 mii lei, prin  diminuarea titlului 71 – cheltuieli de investiŃii, 
astfel: 

- de la capitolul 65.02 “ÎnvăŃământ” se diminuează poziŃia  “Modernizare teren de spoer la 
Şcoala Generală Octavian Goga” cu suma de  30,00 mii lei şi poziŃia “Modernizare teren de sport 
la Şcoala Generală  Andrei Mureşanu” cu suma de 30,00 mii lei; 

-  de la capitolul 70.02 “LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” se  diminuează poziŃia 
“Amenajare locuri de joacă pentru copii” cu suma de 40,00 mii lei. 

- bugetul Teatrului municipal Deva se modifica prin virari de credite in sensul diminuarii 
titlului 20 – bunuri si servicii cu suma de 5,00 mii lei si majorarii cu aceasi suma a titlului 71 – 
cheltuieli de capital pentru obiectivul “studiu de fezabilitate privind acustica salii de spectacol” 

În urma propunerii făcute, proiectul de hotărâre va avea 8 articole. 
 Dl.Răchită Ciprian 
 Din  partea DirecŃiei tehnice avem de făcut o propunere. 

La Cap. 70.02:  “Locuinte, servicii si dezvoltare publia” se diminueaza urmatoarele pozitii 
cu urmatoarele sume : 

Poz. 84: Bloc de locuinte pt. tineret, Bl 1  Str. M. Eminescu: 45 mii lei; 
Poz. 86: Modificare traseu conducta si bransamente gaze naturale M. Sadoveanu: 50 mii 

lei; 
 La Cap. 84.02 Transporturi, se diminueaza urmatoarele pozitii cu urmatoarele sume: 

 Poz. 121: Modernizare Strazi in municipiul Deva: 80 mii lei; 
Poz. 124: Sens giratoriu la intersecŃia str. Minerului, Bejan , Titu Maiorescu şi B – dul 

Nicolae Bălcescu din Deva: 125 mii lei; 
La Cap. 81 Combustibili si energie: se suplimenteaza urmatoarele pozitii cu urmatoarele 

sume: 
Poz: 107Retehnologizarea sistemului de termoficare in municipiul Deva - modernizarea 

retelelor de distriburie: 100 mii lei 
Poz. 108 Retehnologizarea sistemului de pompare a agentului termic în punctele termice 

ale mun. Deva: 100 mii lei; 
 Suma de 100 mii lei se transfera la Cap 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publia”, 
titlul 20 Bunuri si servicii. 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerile 
compartimentelor 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 art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art. 8 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.493/2007 
Punctul 4 suplimentar  

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

domnului Rachita Ciprian la firma Cadolto din Cadolzburg bei Nurnberg – Germania, in perioada 
26-29 noiembrie 2007; 

D-na Neicu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Vreau să întreb ceva. Vă citesc ceva din Expunerea de motive, ceva care pe mine m-a făcut 

să zâmbesc. “În proiectul tehnic elaborat pentru această investiŃie”, deci acest proiect spune câŃi 
bani se vor cheltui cu această investiŃie care a fost aprobat, cu care toată lumea a fost de acord. 
Scrie că, aceste echipamente nu au fost foarte clar definite. Deci, deşi am făcut proiectul nu ştim ce 
punem înăuntru. De asemenea, “în urma discuŃiilor avute cu reprezentanŃii Spitalului JudeŃean 
Hunedoara- Deva aceştia nu ne-au furnizat informaŃii clare cu privire la echipamentele cu care 
trebuie să fie dotate aceste containere prefabricate”. Cum am făcut proiect şi noi nu ştim ce este în 
el? Acum, trimitem pe unul la firma care a câştigat licitaŃia să vadă cam ce este prin containerele 
alea! 
 Dl.Răchită Ciprian  
 Nu mergem la firma care a câştigat licitaŃia. Mergem împreună cu cineva care a câştigat 
licitaŃia pentru că acum firma trebuie să procure aceste echipamente. Este vorba de echipamente 
medicale pentru care nu poate răspunde nici proiectantul, nici noi. Ne va însoŃi şi o persoană de la 
spital ca să fie de acord că aceste echipamente corespund în totalitate cu ceea ce sunt pregătiŃi 
medicii la noi şi cu ceea ce se cere în medicină. 

Dl.Ghergan Florian 
 Cine merge de la spital? 
 Dl.Răchită Ciprian 
 Domnul doctor Blendea.  

Dl.Ghergan Florian 
 Eu vreau să vă spun că ce aŃi scris aici nu este corect. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este o greşeală de exprimare. 

Dl.Ghergan Florian 
 Noi am aprobat nişte bani. 
 D-na Nicula Viorica 
 Este o lucrare foarte mare. 

 
Dl.Ghergan Florian 
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Nu puteŃi să spuneŃi că nu ştiŃi ce este în containere şi nu puteŃi spune că nici doctorii nu 
ştiu ce le trebuie acolo. Deci,  atenŃie! 

Nu sunt împotrivă. Eu v-am citit ce aŃi scris dumneavoastră. M-aŃi făcut să zâmbesc şi cred 
că pe toŃi ne-aŃi văzut zâmbind. 

Deci, Expunerea de motive …fiŃi atenŃi ce scrieŃi că noi citim. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            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.494/2007 
Punctul 5 suplimentar  

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

Contractul de concesiune nr.70/2002, incheiat intre Municipiul Deva si SC Publiserv Goscom SA 
Deva; 

Dl.Bodea Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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.495/2007 
 
 
Punctul 6 suplimentar  
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Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 42,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Bodea Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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.496/2007 
Punctul 7 suplimentar  

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

teren in suprafata de 42,00 mp din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea SC Avantaje 
Invest SRL Deva; 

Dl.Jarnea Horia  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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. 
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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.497/2007 
Punctul 8 suplimentar  

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

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire ”Spatiu comercial si cabinete 
stomatologice – Zona Astoria” Deva, str.M.Eminescu intersectie cu N. Balcescu; 

D-na Rosu Madalina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu  nu a avizat acest proiect. 
D-na Secretar Sârbu Laura 

Viza de legalitate nu am dat-o pentru acest proiect,  întrucât a apărut acea ordonanŃă de urgenŃă 
pentru spaŃiile verzi. Dacă doriŃi ceva explicaŃii, vă pot da explicaŃii suplimentare. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aş vrea să ne faceŃi cunoscută această hotărâre pentru viitor pentru că o să mai fie situaŃii, 
solicitări să se investească în spaŃii de acest gen. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Este o problemă şi eu am discutat-o la nivelul secretariilor de municipii. Se pare că această 

ordonanŃă de urgenŃă va suporta modificări. Să sperăm că aşa va fi pentru că altfel nu se va mai 
construi nimic în municipiu, în toată Ńara. 

Dl.Ghergan Florian 
 HaideŃi să discutăm pentru că dacă va fi pusă aşa cum este scrisă nu mai putem să 
construim nimic, nici o parcare, nimic. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 Vă citesc din lege ce înseamnă “spaŃiu verde”. Am scos legea şi o să vă dăm o copie să 
vedeŃi cum se defineşte “zona verde”. 

Dl.Ghergan Florian 
 Asta aş vrea, să faceŃi o copie pentru fiecare cu legea. Să  avem o discuŃie eventual în 
comisii  pentru că este o treabă foarte serioasă, să vedem unde. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
OrdonanŃa de Guvern spune:”Schimbarea destinaŃiei terenurilor amenajate ca spaŃii verzi 

şi/sau prevăzute ca atare în documentaŃiile de urbanism, reducerea suprafeŃelor acestora ori 
strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”.  

În Legea 24 privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi în zonele urbane, spaŃiile 
verzi sunt denumite astfel:”spaŃiile verzi se compun din următoarele tipuri de teren din zonele 
urbane: parcuri, scuaruri, aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi străzilor, terenuri libere 
neproductive din intravilan, mlaştini, stâncării, pante, terenuri afectate de alunecări,  saraturi care 
pot fi amenajate cu plantaŃii”. 

Nu se va construi nicăieri în Ńară dacă vom respecta această ordonanŃă de urgenŃă. 
Dl.łonea Vasile 
În cazul  proiectului de faŃă trebuie să luăm în considerare că există o hotărâre 

judecătorească privind aprobarea tacită. Nu ştiu cine  a Ńinut în sertar cererea. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este o greşeală a serviciului de urbanism care se justifică într-ucât atunci a plecat şefa 

serviciului de urbanism şi a venit altcineva. Nu au dat răspuns legal în 30 de zile. 
 
 
Dl.łonea Vasile 
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Rezultatul final este că s-a ajuns la o instanŃă care a dat, pe baza legii aprobării tacite, o 
hotărâre judecătorească.  Noi în ce postură suntem acum? 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Această lege a fost, domnule consilier, după data la care a apărut decizia judecătorească.  
Dl.łonea Vasile 
Ajungem şi acolo. Legea a apărut după.  Legea spune că indiferent de proprietatea 

terenului, dacă este spaŃiu verde şi-l defineşte că este spaŃiu verde, nu se mai construieşte şi chiar 
aprobările date înainte nu-şi au valabilitatea. VedeŃi că şi noi construim parcări.. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu interpretaŃi aşa. 
Dl.łonea Vasile 
LăsaŃi, spun eu prostia mea, dumneavoastră o să spuneŃi adevărul dumneavoastră.  
Şi noi construim în draci parcări. Eu nu sunt împotriva parcărilor, am fost de la început 

“pentru”, că trebuie rezolvată această problemă. Se dă o stare de.. să nu-i spun ilegalitate, 
semilegalitate. Tot rupem, braŃul utilajelor acelora tot rup din spaŃiul verde şi acum.  

Deci, încă o dată, eu vreau să se reglementeze şi cu parcările. De aceea, legea aceasta este 
pe undeva în două lumi. Oamenii aceştia de acolo, dacă ne uităm în spate la Astoria, nu vedeŃi 
nimic pro aici. Este vorba de cabinete stomatologice, m-am săturat de crâşme. Este vorba de 
cabinete stomatologice, un cabinet medical, în sensul acesta am fost oricând de acord să se facă aşa 
ceva, să se mai facă şi  altceva în afară de crâşme şi spaŃii comerciale. 

SpaŃiul acela, nu ştiu dacă nu este verde acolo.  ŞtiŃi ce a mai rămas în spate la Astoria .. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este prevăzut în documentaŃia de urbanism spaŃiu verde. Dacă nu ar fi fost spaŃiu verde, era 

bine. 
Dl.łonea Vasile 
Doamna Secretar, orice spaŃiu pe care nu se toarnă asfalt, cresc bălării care sunt verzi. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
UitaŃi ce spune legea “prevăzute ca atare în documentaŃiile de urbanism”. În Planul 

Urbanistic General apare ca spaŃiu verde. Tocmai aici este problema. 
Dl.łonea Vasile 
VedeŃi că v-am mai dat şi astăzi şi un protest al cetăŃenilor unde am defrişat un părculeŃ 

acolo, între vechea policlinică stomatologică şi sindicat. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Există un Plan Urbanistic aprobat. Există o documentaŃie aprobată şi legea nu 

retroactivează. Deci, de aici încolo, de la apariŃia legii nu se mai poate construi. 
Dl.łonea Vasile 
Am făcut aici cunoscut  protestul oamenilor pentru că m-au rugat. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
DocumentaŃiile aprobate, cum sunt şi parcările pe care le construim, le construieşte 

municipalitatea sunt deja aprobate. Sunt planuri urbanistice aprobate. 
Dl.łonea Vasile 
Dacă cineva nu Ńinea în sertar lucrul acesta, era acolo o policlinică stomatologică, un 

cabinet în zona aceea şi dispăreau şi bălăriile şi  mizeria care este acolo. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Cine le-a Ńinut va răspunde, domnule consilier. 
Dl.łonea Vasile 
Dispăreau şi bălăriile şi mizeriile alea de acolo. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Acum nu mai este posibilitate să facem. 
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Dl.Panduru Carol 
Terenul este vis-à-vis de Astoria, nu în spate. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu are viză de legalitate.   

D-na Secretar Sârbu Laura 
 Dumneavoastră votaŃi oportunitatea. Eu am spus că nu am dat viză de legalitate, 
dumneavoastră votaŃi aşa cum consideraŃi. 
            Dl. Ardelean Nelu 
 Noi avem obligaŃia să votăm. 

Dl.Panduru Carol 
Terenul este  în spate la Astoria, este vis-à-vis de Astoria. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu, este vis-à-vis.  Este spaŃiul unde mergeau cu pepeni vara.  

            Dl.Ardelean Nelu 
 Dumneavoastră vă asumaŃi răspunderea. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. łonea Vasile, Dl.  

          Ghergan Florian şi Dl. Toth Andrei), 

                    12 voturi împotrivă şi 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. łonea Vasile, Dl.  

          Ghergan Florian şi Dl. Toth Andrei), 

                    12 voturi împotrivă şi 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. łonea Vasile, Dl.  

          Ghergan Florian şi Dl. Toth Andrei), 

                    12 voturi împotrivă şi 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. łonea Vasile, Dl.  

          Ghergan Florian şi Dl. Toth Andrei), 

                    12 voturi împotrivă şi 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. łonea Vasile, Dl.  

          Ghergan Florian şi Dl. Toth Andrei), 

                    12 voturi împotrivă şi 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. łonea Vasile, Dl.  

          Ghergan Florian şi Dl. Toth Andrei), 

                    12 voturi împotrivă şi 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. łonea Vasile, Dl.  

          Ghergan Florian şi Dl. Toth Andrei), 

                    12 voturi împotrivă şi 
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          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Proiectul de hotărâre a fost respins. 

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strada Pinului din municipiul Deva”; 
Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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.498/2007 
Punctul 10 suplimentar  

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strada Dimitrie Cantemir din municipiul 
Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, eu aş ruga  executivul ca atunci când se mai solicită aprobarea unor 

astfel de studii, să ne pună şi tema de proiectare. Executivul să  pună ce s-a cerut pentru proiectare 
pentru că de foarte multe ori cu suplimentare. După ce am făcut un proiect, ne dăm seama “stai 
domnule, că nu-i bine” şi iarăşi suplimentăm, iarăşi dublăm sau triplăm sau facem altceva. 

HaideŃi să vedem ce am cerut şi dacă am cerut ceea ce s-a făcut, facem un alt proiect. Deci, 
noi suplimentăm un proiect, după ce am făcut toată documentaŃia ne trezim când să licităm  sau 
când să facem ne trezim ”stai,domnule, că nu este bine”. De aceea vă rog, aici când ne prezentaŃi 
aceste documente să ne spuneŃi şi tema. Executivul ce a cerut când s-a  făcut acest proiect. 

Vă mulŃumesc. 
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            Dl. Ardelean Nelu 
            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.499/2007 
Punctul 11 suplimentar  

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strada Primaverii din municipiul Deva”; 
Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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.500/2007 
Punctul 12 suplimentar  

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

valorii de investitie a obiectivului “Alimentare cu apă potabila si canalizare menajera in localitatea 
Cristur”, cu suma de 650,54 mii lei; 
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Dl.Vasiu Tiberiu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Acelaşi lucru. Domnule Preşedinte, tocmai pentru acest motiv am ridicat problema.  

Domnule haideŃi să punem tema pentru că iarăşi suplimentăm, iarăşi ne trezim…. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.501/2007 
Punctul 13 suplimentar  

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

lucrari suplimentare la investitia “Acoperire patinoar”; 
D-na Petrica Mihaiela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion Sandu  
Comisia de patrimoniu a avizat favroabil. 
Dl.Ghergan Florian 

 Domnule Preşedinte, noi am criticat foarte mult această lucrare. Aş vrea să vă spun că am 
fost atent la ceea ce s-a propus aici.  Eu chiar vreau să spun că şi proiectantul trebuie să fie foarte 
atent pentru că aici eu cred că nu s-a fundamentat foarte bine în momentul în care s-a făcut acest 
studiu de fezabilitate şi ar trebui să fim un pic atenŃi pentru că aceste studii de fezabilitate  trebuie 
să prevadă toate lucrările. Se ştie că acolo este o zonă mlăştinoasă, se ştie că acolo lucrurile nu sunt 
uşor de realizat, se ştie că este apa freatică aproape. Am lucrat acolo, am făcut termificarea, am 
făcut canalizarea pe străzile adiacente. Din cauza aceasta proiectul trebuia să prevadă foarte serios 
studii geo şi exacte. Ceea ce se propune este o construcŃie foarte grea şi sigur că trebuie rezolvată 
problema de susŃinere. 
 Aş vrea, pe viitor, proiectanŃii să fie mai responsabili atunci când vin cu o soluŃie pentru că 
ne pun într-o situaŃie… Cât este şi cât nu este adevărat ? Se suplimentează. 
 Dl.Trip 
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 Lucrarea de faŃă fiind o chestiune foarte unică aş putea spune… De obicei studiile de 
fezabilitate se bazează pe proiectele anterioare, pe situaŃile anterioare şi similare. În momentul de  
faŃă situaŃie similară nu prea există în România. Aş putea spune că este unică. Am luat legătura 
personal cu doamna geotehnician şi am întrebat-o condiŃiile de teren. Dânsa mi-a spus în 
momentul respectiv  că condiŃiile sunt relativ bune, nu are studii  efective făcute până atunci în 
zonă decât era făcut pentru sala de gimnastică. Chiar acolo în apropiere dânsa nu avea cunoştinŃe 
de teren.  Am efectuat Studiul de fezabilitate pe soluŃie unică, pe datele pe care le-am putut culege 
până acum şi pentru o soluŃie unică. 

La data respectivă nu am avut cunoştinŃe de acest lucru. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            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.502/2007 
Punctul 14 suplimentar  

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

lucrari suplimentare la obiectivul “Canalizare pe strada Grivitei Deva, in valoare totala de 
152.176,41 lei, inclusiv TVA, pentru extinderea retelei de canalizare; 

Dl.Vasiu Tiberiu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.503/2007 
Punctul 15 suplimentar  

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

nr.1 la Contractul de concesiune a transportului public local de calatori nr.435/05.01.2005; 
Dl.Caroli Marius 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Breazu Mariana  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Aş propune un amendament., pentru traseul 4 este staŃia Lido şi până la Sala Sporturilor nu 

opreşte. Aş propune o staŃie pe Mărăşti, unde a fost vechea staŃie. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Trebuie să verificăm, să nu aibe altcineva staŃia. Trebuie verificat să nu fie concesionat 

traseul. 
 D-na Lazăr Adina 
 Pe strada Mărăşti nu are nimeni. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 Bine. 

Dl.Panduru Carol 
 De aceea am spus, că poate să coboare la intrare pe strada Mărăşti. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu amendamentul propus de domnul 
Panduru Carol. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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.504/2007 
Punctul 16 suplimentar  

Dl.  Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate “Centrul de educaŃie, învăŃământ şi cultură Hunedoara- Deva-Teglaş Gabor” 
  
 Dl.Gros Daniel 

Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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.Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.505/2007 
Diverse 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aş vrea să consemnaŃi că pentru prima dată în istoria acestui consiliu, opoziŃia a fost 
“pentru” şi cei de la putere au fost “împotrivă”.  

Dl.Panduru Carol 
 În jur la 10-15 persoane de la Calor vor fi efectiv nepreluate de către Mintia. În contractul 
de concesiune prin care au preluat serviciul, preiau în jur la 30 de persoane. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Se preiau toate persoanele. 

Dl.Panduru Carol 
Nu.  Să găsiŃi o  formă legală prin care …. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Poate refuză din persoanele respective să meargă. Pe toŃi îi preia Mintia. 
Dl.Panduru Carol 
Să putem acorda nişte salarii compensatorii. 

 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Au fost obligaŃi să-i preia pe toŃi. Cine a refuzat…. 
Dl.Panduru Carol 
Vă spun ce ştiu. 
Dl.Ghergan Florian 
Din ce cauză? Au refuzat să se ducă? 
Dl.Panduru Carol 
Deocamdată nu. Nu ştim situaŃia exactă dar vă spun că este posibil ca aceste persoane să nu 

mai fie preluate de Mintia. Atunci, în situaŃia dată, vin sărbătorile, să putem acorda nişte salarii 
pentru ei. 

 
 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Este obligată să-i preia. Dacă ei refuză….. 
Dl.Ghergan Florian 
Înseamnă că nu respectă contractul. 
Dl.Panduru Carol  
Poate nu-i vor prelua. 

 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Dar nu au voie. Sunt obligaŃi să preia tot personalul. 
Dl.Panduru Carol 
Dacă Mintia nu-i preia, să le acorde nişte salarii. Asta am vrut să spun. 
Dl.Ghergan Florian 
Sunt obligaŃi să-i preia. Îi dă în judecată şi câştigă. 
Dl.Panduru Carol 
În situaŃia în care nu preia, 10, 1, 5, persoanele acelea să fie compensate cu minim 5-10 

salarii. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am o rugăminte. De data aceasta îl rog pe domnul Viceprimar Oancea  să ia  legătura cu 

PoliŃia Rutieră şi să-i rugaŃi cel puŃin acum vineri, sâmbătă, duminică să trimită oameni pe b-dul 
Decebal pentru fluidizarea traficului. S-a mutat trecerea de pietoni şi acum o să  avem două treceri 
de pietoni la PiaŃă şi la Opera avem 4. Pentru că oamenii merg ca şi oile tot unde a fost înainte 
trecerea de pietoni şi alŃi merg şi pe suplimentare. 

Deci, să trimită agenŃi care să-i oprească să  mai treacă pe trecerea veche.  
 Dl. Ardelean Nelu 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

 
 
 

Deva, 16 noiembrie  2007 
 
 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

  Ardelean Nelu                Jr. Sârbu Laura 
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Stănici Ramona Silvia 


