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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 18 aprilie 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, precum şi a DispoziŃiei  
Primarului municipiului Deva, nr.979/2007. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 19  
consilieri in functie. 

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii viceprimari Oancea 
Florin şi Inişconi 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. Oană Dorin  Nicolae 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 19 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul consilier Vasiu Traian 
şi doamna  consilier HaŃegan Daniela. Intârzie la şedinŃă domnul consilier Morar Marcel. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii viceprimari Oancea Florin şi Inişconi 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. Oană Dorin Nicolae 
            Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez celor care şi-au aniversat sau 
isi aniverseaza ziua de nastere precum şi ziua onomastica in aceasta luna, un călduros La 
multi ani, respectiv domnului Primar Mircia Muntean (28.04), domnului Viceprimar 
Oancea Nicolae Florin, domnului consilier David Ioan (07.04), domnului consilier 
Ghergan Florian  (09.04). 

În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 20 martie 2007 precum şi a 
sedintei din data de 28 martie 2007 precum şi a proceselor-verbale ale şedinŃelor 
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 20 martie 2007 precum si din data de 28 martie 2007  însoŃit 
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fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 20 martie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.690/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

   Din numărul total de 21 de consilieri aleşi au fost prezenŃi un număr de 19 
consilieri.  

   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier MiheŃ Daniela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 23 de puncte şi 2 puncte suplimentare. 

S-au adoptat 25 de hotarari, respectiv de la nr.119-143. 
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 20 martie 2007.  
Sinteza procesului –verbal din data de 28 martie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.764/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

   Din numărul total de 21 de consilieri aleşi au fost prezenŃi un număr de 17 
consilieri.  

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 13 puncte şi 2 puncte suplimentare. S-

au adoptat 15 hotarari, respectiv de la nr.144 - 158. 
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 29 martie 2007.  
Dl.Oană Dorin Nicolae 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 martie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 martie 2007 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 28 martie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 28 martie 2007 se aprobă cu unanimitatea 

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

proiectului ordinii de zi.        
 Dl.Primar Mircia Muntean  

            Ordinea de zi este următoarea: 
I    Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea parteneriatului între Municipiul Deva şi DirecŃia pentru Sport a 
judetului Hunedoara precum şi alocarea sumei de 3.600 lei de la bugetul local 
al municipiului Deva în vederea premierii câştigatorilor la Crosul organizat cu 
ocazia zilei de 9 Mai 2007 – Ziua Europei; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.72/2005 cu modificarile ulterioare, 

privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliul judetean Hunedoara şi 
cu alte autoritati şi institutii publice pentru constituirea Asociatiei „Salvital” 
Hunedoara; 

     IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea situatiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a 

procesului-verbal de inventariere pe anul 2006; 
     IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.479/2006 privind aderarea 

municipiului Deva la Asociatia Valea Jiului- Hunedoara; 
     IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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5. Rectificarea Hotararii Consiliului local nr.74/2007; 
     IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Consiliul judetean 

Hunedoara şi Autoritatea Nationala pentru Tineret, prin Directia Judeteana 
pentru Tineret – Hunedoara in vederea organizarii evenimentului „NOAPTE 
ALBA MEDIEVALA PENTRU TINERI” în municipiul Deva – 04 mai 2007;  

     IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea deplasarii primarului municipiului Deva şi a unor salariati din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului in orasul Arras, in scopul 
participarii la manifestarile organizate pentru a marca ziua de 9 mai 2007 – 
Ziua Europei; 

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

terenuri situate în intravilanul municipiului Deva şi a localitatilor 
apartinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata şi completata şi a Legii nr.1/2000, cu modificarile şi completarile 
ulterioare;   

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Completarea Anexei la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu 

persoanele care au dreptul la gratuitatea transportului urban cu mijloace de 
transport in comun, cu completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, în baza 

Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care 

s-a aprobat atribuirea in vederea închirierii catre solicitanti, a locuintelor 
situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor, nr.2, bloc 1, aflate în 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata 
şi completata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Încetarea contractului de inchiriere nr.3351/09.02.2001 incheiat între Consiliul 

local Deva şi Maşca Ioan şi aprobarea închirierii locuinŃei situate în imobilul 
din Deva, Aleea Streiului, bl.61, sc.I, etaj 6, ap.40, catre numita Ciocan 
Carmen-Irina; 

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

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

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului local nr.187/2006 privind 

aprobarea componentei comisiei de atestare a persoanelor fizice in functia de 
administratori de imobile şi stabilirea modului de desfăşurare a examinării 
persoanelor fizice propuse de catre adunarile generale ale asociatiilor de 
proprietari pentru administrarea imobilelor;      

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului local nr.329/2004 privind 

aprobarea componentei comisiei sociale şi a criteriilor de stabilire a ordinii de 
prioritate în solutionarea cererilor de locuinte şi de repartizare a locuintelor 
pentru tineri, destinate inchirierii, ulterior modificata;      

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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16. Închirierea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie in suprafata utila 
de 74,79 mp, situat în Deva, str.Andrei Şaguna nr.2, aflat în administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, 

la concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul III 
din cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea Actului Aditional nr.3 in valoare de 1.104.234 Euro fara TVA la 

Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul 
Deva, nr.5038/22.10.2003, rezultand o valoare totala a contractului de 
concesiune de 3.811.494 Euro fara TVA, respectiv, 4.535.678 Euro cu TVA; 

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

„Construire spatiu comercial şi locuinte” in municipiul Deva, str.22 
Decembrie, nr.244; 

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

construire „Locuinta familiala D+P+2” in municipiul Deva, str.Zavoi, nr.11; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire restaurant şi locuinta” in municipiul Deva, str.Cernei, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

„Extindere spatiu comercial” in municipiul Deva, str.Duiliu Zamfirescu, PT3.; 
       IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala P+1” in municipiul Deva, str.Flamingo, F.N. ; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire – Show Room Martin Motors” in municipiul Deva, 
str.Depozitelor, nr.2;  

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

construire „Locuinta familiala, garaj, imprejmuire” in municipiul Deva, 
str.Flamingo, nr.10;  

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

construire „Locuinta familiala S+P+1” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n.;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  

„Construire – Service Auto” in municipiul Deva, str.Depozitelor, F.N.;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu  

„Construire platforma betonata, imprejmuire, hale industriale” in municipiul 
Deva, str.Depozitelor, F.N.;  

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

construire „Locuinta familiala D+P+M” in municipiul Deva, in zona Zavoi, 
F.N.;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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30. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire „Locuinta familiala D+P+1+M” in municipiul Deva, str.Zavoi, 
F.N.;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Rezilierea de drept a Contractului de asociere nr.2/2007 incheiat intre 

Municipiul Deva şi SC Alcor Construct SRL Constanta; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea Contractului de concesiune – cadru de bunuri proprietate publică; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada 

Al.VlahuŃă, Deva” recalculat la data de 28.03.2007; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Modificarea articolului 2 al Hotararii Consiliului local nr.516/2006 privind 

reglementarea gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului 
Deva si a localitatilor apartinatoare Consiliului local al municipiului Deva, 
judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Reducerea cu 50% la plata impozitului pe cladiri, situate la adresa de 

domiciliu, şi a terenului aferent cladirii, pentru persoanele incadrate cu 
contract de voluntariat in cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 
subordonat Consiliului local Deva, aferent anului 2007; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Aprobarea proiectului de restructurare a SC Calor SA Deva prin concediere 

colectiva; 
     IniŃiator Consilier Carol Panduru   

II. Diverse 

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatoarele 

proiecte: 
1. Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului spectacol 
“Serbarile Cetatii 2007”, in perioada 15-17 iunie 2007; 
2. Trecerea unui teren în suprafata de 7 Ha in domeniul public al municipiului Deva; 
3. Aprobarea Caietului de sarcini şi a Instructiunilor privind organizarea şi desfasurarea 
procedurii de delegare de gestiune prin concesionare a Serviciului public de alimentare cu 
energie termica produsa in sistem centralizat, parte integranta a Serviciilor publice 
energetice ale municipiului Deva; 
4. Aprobarea utilizarii fondului de rezerva in valoare de 50.000,00 lei pentru intocmirea 
documentatiei topografice şi a documentatiei faza PUZ aferent Obiectivului de investitie 
“Spital de Urgenta Deva”, 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Doresc suplimentarea cu 5 puncte pe ordinea de zi. Patru dintre acestea sunt 

prezentate iar al V-lea o să-l citesc sub forma cu care aş dorii secretariatul să-l 
consemneze şi anume.  Domnilor consilieri, vă informez că, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.393/2004 pe ordinea de zi a şedinŃei următoare de consiliu va fi 
înscris proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcŃie a domnului Viceprimar Ioan 
Inişconi. 

Nu cred că are rost să discutăm mai multe, vom prezenta atunci motivele. Îi rog 
pe domnii consilieri să participe la dezbaterile care vor avea loc pentru desemnarea unui 
noi coleg de-al nostru contracandidat la funcŃia de viceprimar. 

Vreau să vă mai informez şi că, în urmă cu două săptămâni, atunci când am fost 
invitat la DNA, DNA-ul aşa cum ştiŃi din presă şi s-a precizat foarte clar atunci, nu a avut 
nimic de obiectat la adresa şefilor executivului ci doar împotriva comisiei şi a 
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consilierilor locali, noi asumându-ne alături de dumneavoastră responsabilitatea pentru 
actele emise şi validate de Prefect. De asemenea, cei trei colegi de-ai noştri, domnul 
Socol, domnul Tătar şi domnul de la xerox, domnul Petre, îi rog să dea declaraŃie pentru 
sustragerea de documente şi transmiterea la Prefectura JudeŃului Hunedoara. Atât am 
consemnat, problemele procedurale, care prevăd la Legea 393 anunŃarea Consiliului cu 5 
zile înainte pentru iniŃierea acestui proiect. 

Vă mulŃumesc şi aş vrea să votăm pe ordinea de zi, este o stare informaŃională, 
cele prezentate dumneavoastră în mapă plus cele 4 puncte suplimentare ale ordinii de zi. 

Aş dori să nu mai dăm curs, să votăm ordinea de zi.  
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Eu vreau să ştiu ce acuze mi se aduc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
O să vă prezentăm toate în momentul în care iniŃiem. Procedural legea ne spune 

numai să vă informăm, nu este un proiect. Legea spune clar, vă rog luaŃi şi 
dumneavoastră legea. Vă face prezentări Secretarul, juriştii. Deci, cu 5 zile înainte avem 
obligaŃia să supunem consiliului că am luat această decizie. La cele 4 puncte suplimentare 
am dorit să vă informăm asupra acestei situaŃii.  

Vă rog să votăm ordinea de zi. 
Dl.Oană Dorin Nicolae 
În sală este  prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
Dl.Kovacs Francisc 
Punctul 4 l-am primit acum 5 minute. Nu pot să-l votez pentru că nici nu l-am 

citit. Nici nu ştiu ce scrie în punctul 4. Nu sunt de acord cu punctele suplimentare. 
O altă întrebare. De unde ştiŃi  dumneavoastră, domnule Primar, că la şedinŃa 

următoare consiliul va vota să-l schimbe pe domnul. PropuneŃi dumneavoastră treaba 
aceasta dar dumneavoastră aŃi dat verdictul “va fi schimbat şi vă rog să propuneŃi pe 
altul”. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu vorbim în afara legii. 
Dl.Kovacs Francisc 
Vorbim în afara legii. Dumneavoastră aŃi făcut afirmaŃia că vom vota un alt 

viceprimar. De unde ştiŃi? 
Dl. Oană Dorin Nicolae 
Domnule Kovacs, vă rog! 
Dl.Kovacs Francisc 
Este întrebare.De unde ştie domnul primar? 
Dl. Oană Dorin Nicolae 
Îmi daŃi voie să conduc şedinŃa? Vă rog frumos să luaŃi loc. 
Dl. łonea Vasile 
Domnule Oană vă rog să conduceŃi dumneavoastră şedinŃa, nu domnul Primar. 
Dl. Oană Dorin Nicolae 
Vă rog frumos, care mai intervine fără să-i dau cuvântul vă declar  că îl poftesc să 

părăsească sala. 
Dl.Kovacs Francisc 
Dar şi pe domnul Primar să-l poftiŃi, dacă nu vă ascultă. 
Dl.Oană Dorin Nicolae 
Indiferent.  
În condiŃiile în care, eu am pus în discuŃie suplimentarea cu 3 puncte 

suplimentare. Pun în discuŃie să se suplimenteze ordinea de zi şi cu punctul 4 
suplimentar.  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc)              
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Dl.Oană Dorin Nicolae 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   

S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

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

Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata   
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

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

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 5,7,9,14,15,17,32,33,34,36 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:1,2,3,4,6,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,punct 
suplimentar 1 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la punctele:8,10,11,12,13,16,18, punct suplimentar 2 se adopta 
cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  
De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 14,15,16,17, punctul 3 
suplimentar necesita vot secret.  
 
I.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

parteneriatului între Municipiul Deva şi DirecŃia pentru Sport a judetului Hunedoara 
precum şi alocarea sumei de 3.600 lei de la bugetul local al municipiului Deva în vederea 
premierii câştigatorilor la Crosul organizat cu ocazia zilei de 9 Mai 2007 – Ziua Europei; 

D-ra Tusa Izabela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat  favorabil. 
Dl. Kovacs Francisc 
Este normal să aprobăm acest proiect dar nu sunt de acord să dăm  premii. Dacă îi  

dăm un celular la nu ştiu care sportiv, probabil el are două celulare. Părerea mea este să le 
dăm bani. Le dăm o sacoşă sau o raniŃă sau nu ştiu ce şi ei au aşa ceva. Cel mai important 
lucru este să le dai bani că ei ştiu ce să-şi ia. Îşi ia vitamine, îşi ia pentru  alimentaŃie, îşi 
ia mâncare, îşi ia ce-i trebuie pentru desfăşurarea activităŃii sportive. Aşa le luăm nişte 
lucruri care probabil nici nu sunt bune. 

Dl.  Primar Mircia Muntean  
 Eu susŃin proiectul în forma prezentată. 
 Dl.Oană Dorin Nicolae 
 Supun la vot amendamentul propus de domnul Kovacs Francisc. 
  S-a votat cu 6 voturi pentru şi 

         11 voturi împotrivă. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat 16 voturi pentru şi  

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

      1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

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

           1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) şi 

                     1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

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

      1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

      1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

      1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

      1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

      1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

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

      1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.159/2007 
Punctul 2  

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

Hotararii Consiliului local nr.72/2005 cu modificarile ulterioare, privind asocierea 
Consiliului local Deva cu Consiliul judetean Hunedoara şi cu alte autoritati şi institutii 
publice pentru constituirea Asociatiei „Salvital” Hunedoara; 

D-na Angela Guran  
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.Blendea Zamfir  
Comisia de buget  avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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. 
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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.160/2007 
Punctul 3   

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

financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a procesului-verbal de 
inventariere pe anul 2006; 

D-şoara Nutu Silviana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu fac parte din această comisie de inventariere şi nu am  participat, nu am fost  

chemat la nici o întâlnire. Habar nu am şi  eu nu voi semna acest proces-verbal. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Vă rog să faceŃi precizări. 

 D-ra BrăneŃiu Viorica 
 Din această  comisie nu face parte nici un consilier. Comisia de inventariere este 
formată numai din personal din executiv numit prin DispoziŃia Primarului. 
            Dl. łonea Vasile  

Există  o altă hotărâre. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 De aceea am cerut să se facă precizarea. 

Dl. Oană Dorin Nicolae 
 Era o comisie care s-a numit special printr-o hotărâre de consiliul local. Este 
vorba despre o altă inventariere nu despre inventarierea care face obiectul acestui proiect 
de hotărîre. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am înŃeles. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.9al 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.161/2007 
Punctul 4   

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

Hotararii Consiliului local nr.479/2006 privind aderarea municipiului Deva la Asociatia 
Valea Jiului- Hunedoara; 

D-na Angela Guran  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de bugeta avizat favorabil. 
Dl. Oană Dorin Nicolae  

            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.162/2007 
Punctul 5   

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

Hotararii Consiliului local nr.74/2007; 
Dl. Oana Dara 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat  

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.163/2007 
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Punctul 6  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind asocierea 

Consiliului local al municipiului Deva cu Consiliul judetean Hunedoara şi Autoritatea 
Nationala pentru Tineret, prin Directia Judeteana pentru Tineret – Hunedoara in vederea 
organizarii evenimentului „NOAPTE ALBA MEDIEVALA PENTRU TINERI” în 
municipiul Deva – 04 mai 2007;  

D-na Angela Guran  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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.164/2007 
Punctul 7  

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

primarului municipiului Deva şi a unor salariati din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului in orasul Arras, in scopul participarii la manifestarile organizate pentru a 
marca ziua de 9 mai 2007 – Ziua Europei; 

D-na Neicu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot 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.165/2007 
Punctul 8   

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

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

Dl. Siko Stefan 
Din partea compartimentului de specialitate avem de propus o modificare.  În 

tabelul anexa la proiectul de hotărâre dintr-o eroare de tehnoredactare s-a trecut gresit la 
poziŃiile privind pe Rain, Ticula  şi Blendea, la adresa petenŃilor, bl D4 A. Este bl.D4B în 
loc de bl.D4A. 

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion   
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de modificarea 
propusă de compartimentul de specialitate. 

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

                      1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

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

                      1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

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

                      1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

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

                      1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

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

                      1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

A fost adoptată Hotărârea nr.166/2007 
Punctul 9  

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

la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu persoanele care au dreptul la 
gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun, cu completarile 
ulterioare; 
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D-na Muntianu Daniela  
Cu permisiunea dumneavoastră dorim completarea Anexei cu 15 cereri care au 

fost depuse ulterior. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea de 
completare a Anexei cu încă 15 cereri. 

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.167/2007 
Punctul 10  

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

locuintelor construite din fondurile statului, în baza Decretului – lege nr.61/1990, catre 
titularii contractelor de inchiriere; 

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

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.168/2007 
Punctul 11  

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

nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-a aprobat atribuirea in vederea 
închirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor, nr.2, 
bloc 1, aflate în administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior 
modificata şi completata 

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

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.169/2007 
Punctul 12  

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

contractului de inchiriere nr.3351/09.02.2001 incheiat între Consiliul local Deva şi Maşca 
Ioan şi aprobarea închirierii locuinŃei situate în imobilul din Deva, Aleea Streiului, bl.61, 
sc.I, etaj 6, ap.40, catre numita Ciocan Carmen-Irina; 

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

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.170/2007 
Punctul 13  

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

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

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

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.171/2007 
Punctul 14  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
articolului 1 al Hotararii Consiliului local nr.187/2006 privind aprobarea componentei 
comisiei de atestare a persoanelor fizice in functia de administratori de imobile şi 
stabilirea modului de desfăşurare a examinării persoanelor fizice propuse de catre 
adunarile generale ale asociatiilor de proprietari pentru administrarea imobilelor;      

D-na Daniela Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
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Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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. 

Dl. Oană  Dorin Nicolae 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 1 al proiectului de hotărâre necesită vot secret.  
Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Dorin Nicolae  
Propun ca în  comisia de atestare  să fie înlocuit domnul Joca Gabriel cu domnul 

Ardelean Nelu, fiind de la acelaşi partid. 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 

distribuie buletinele de vot cu propunerea făcută. 
            Rezultatul votului secret este următorul: au fost 17 voturi exprimate, 17 voturi 
valabile. 
- Dl. Ardelean Nelu  - 17 voturi “pentru “ 

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.172/2007 
Punctul 15  

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

articolului 1 al Hotararii Consiliului local nr.329/2004 privind aprobarea componentei 
comisiei sociale şi a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor 
de locuinte şi de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, ulterior 
modificata;      

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

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 1 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
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Dl.Oană Dorin Nicolae 
Propun ca în comisie domnul Crai Pompiliu să fie înlocuit cu domnul Borbeanu 

Simion. 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 

distribuie buletinele de vot cu propunerea făcută. 
            Rezultatul votului secret este următorul: au fost 17 voturi exprimate, 17 voturi 
valabile. 
- Dl.Borbeanu Simion – 17 voturi “pentru” 

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.173/2007 
 
Punctul 16   

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

licitatie publica a spatiului cu alta destinatie in suprafata utila de 74,79 mp, situat în 
Deva, str.Andrei Şaguna nr.2, aflat în administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala; 

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

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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. 

Dl. Oană Dorin Nicolae 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolele 7,8 ale proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
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Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Oană Dorin Nicolae 
Propun pentru comisia de licitaŃie pe: dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin, d-na 

HaŃegan Marinela, dl. Toth Andrei, dl.łonea Vasile, d-na Muntianu Daniela şi d-na 
Crainic Rodica, d-na Bolda Cosmina şi d-na Suciu LucreŃia. 

La comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, propun pe: dl. Kovacs Francisc, d-na 
Popa Ramona şi d-na Muntean Rodica. 

Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 
distribuie buletinele de vot cu propunerile făcute. 
           Rezultatul votului secret este următorul: au fost 17 voturi exprimate, 17 voturi 
valabile. 
           Pentru comisia de licitaŃie: 
- Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin, presedinte comisie -17 voturi “pentru” 
- D-na HaŃegan Marinela, membru comisie -17 voturi “pentru” 
- Dl.Toth Andrei, membru comisie -17 voturi “pentru” 
-Dl.łonea Vasile, membru comisie-17 voturi “pentru” 
-D-na Muntianu Daniela, membru comisie-17 voturi “pentru” 
-D-na Crainic Rodica, membru comisie- 17 voturi “pentru” 
-D-na Bolda Cosmina, membru comisie-17 voturi “pentru” 
-D-na Suciu LucreŃia,secretar comisie- 17 voturi “pentru” 
           Pentru comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
- Dl. Kovacs Francisc, presedinte comisie – 17 voturi “pentru” 
- D-na Popa Rodica, membru comisie  - 17 voturi “pentru” 
- Dl. Muntean Rodica, membru comisie – 17 voturi “pentru” 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.174/2007 
Punctul 17  

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

Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, la concursul organizat 
pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul III din cadrul aparatului permanent al 
Consiliului local al municipiului Deva;  

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

            Dl.Oană Nicolae Dorin 
            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. 

Dl.Oană Dorin Nicolae 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolele 1,2 ale proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
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Dl. Oană Dorin Nicolae 
Pentru comisia de concurs propun pe:  d-na Secretar Sârbu Laura, d-ra BrăneŃiu 

Viorica, dl. David Ioan, dl.Blendea Zamfir, dl. Ardelean Nelu, d-na Felea Diana – 
secretar comisie. 

Pentru comisia de  soluŃionare a contestaŃiilor propun pe: dl.Primar Mircia 
Muntean, dl.Szots Ludovic, dl. Oană Dorin, d-na  MiheŃ Daniela,  dl. Stan Ioan şi d-na 
Miron Mariana – secretar comisie.  

Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 
distribuie buletinele de vot cu propunerile făcute. 
           Rezultatul votului secret este următorul: au fost 17 voturi exprimate, 17 voturi 
valabile. 
           Pentru comisia de concurs: 
-D-na Secretar Sârbu Laura, presedinte– 17 voturi “pentru” 
-D-ra BrăneŃiu Viorica, membru– 17 voturi “pentru” 
-Dl.David Ioan, membru– 17 voturi “pentru” 
-Dl.Blendea Zamfir, membru– 17 voturi “pentru” 
-Dl. Ardelean Nelu, membru– 17 voturi “pentru” 
-D-na Felea Diana, secretar al comisiei – 17 voturi “pentru” 
            Pentru comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
-Dl.Primar Mircia Muntean, presedinte -17 voturi “pentru” 
-Dl.Szots Ludovic, membru – 17 voturi “pentru” 
-Dl.Oană Nicolae Dorin, membru – 17 voturi “pentru” 
-D-na  MiheŃ Daniela, membru -17 voturi “pentru” 
-Dl. Stan Ioan, membru- 17 voturi “pentru” 
-D-na Miron Mariana, secretar al comisiei  - 17 voturi “pentru ” 

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.175/2007 
Punctul 18  

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

Aditional nr.3 in valoare de 1.104.234 Euro fara TVA la Contractul privind 
concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Deva, nr.5038/22.10.2003, 
rezultand o valoare totala a contractului de concesiune de 3.811.494 Euro fara TVA, 
respectiv, 4.535.678 Euro cu TVA; 

D-na Delina Marian 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Toth Andrei 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Contractul acesta se va semna ulterior sau noi votăm acum contractul? 
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            Dl. Oană Nicolae Dorin 

Este actul adiŃional la contract, contractul există. 
Dl.Kovacs Francisc 
Care se va semna când? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
După hotărâre, după aprobarea hotărârii. 
Dl.Kovacs Francisc 
Organele de specialitate din Primărie nu au semnat acest act adiŃional. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Trebuie aprobată de dumneavoastră hotărârea şi pe urmă se semnează. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu cred că invers trebuie. Cred că directorii din Primărie trebuie prima dată să  

citească, să aprobe, să fie de acord, să semneze. La noi vine propunerea analizată de 
compartimentul de specialitate. 
 D-na Delina Marian 

S-a semnat referatul pentru  acest act adiŃional nr.3. Acum a intrat pe ordinea de zi 
a consiliului şi  în urma hotărârii se va semna actul adiŃional. 

Dl.Kovacs Francisc 
De unde ştiŃi? Semnăturile nu există. Dacă domnul Szots se răzgândeşte sau 

doamna director economic se răzgândeşte?! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Revocăm hotărârea dacă se răzgândeşte dar, atâta timp cât există un contract 

cadru ... Este un contract cadru. Nu m-aŃi întrebat că vă răspundeam. Este un contract 
cadru. În momentul  în care hotărârea este aprobată şi este validată de Prefectură, se 
semnează actul adiŃional. 

Dl.Kovacs Francisc 
Cine a semnat de legalitate? SpuneŃi-mi că nu mă pricep. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este un contract cadru. Dacă este validat se semnează dacă nu, nu, revocăm 

hotărârea. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Domnule coleg, daŃi-mi voie. Noi trebuie să aprobăm.. Titlul hotărârii care este? 

“(...)aprobarea Actului Aditional nr.3 (...)” Ştim valoarea şi tot. Dacă actul adiŃional nr.3 
cu Luxtenul este semnat de reprezentanŃii Primăriei, noi ce rol mai avem? Deci, Primăria 
nu are dreptul să semneze actul adiŃional, să angajeze consiliul fără o hotărâre de consiliu. 
Întâi trebuie să dăm  hotărârea de consiliu, să aprobăm modificarea contractului semnat 
tot pe baza unei hotărâri de consiliu şi în faŃa hotărârii de consiliu reprezentanŃii Primăriei 
semnează actul. Dacă nu, înseamnă că dânşii semnează şi noi aprobăm. 

Dl.Kovacs Francisc 
Este corect aşa? 
Dl.Socol Augustin 
A explicat foarte corect. 
Dl.Kovacs Francisc 
Dacă este corect... Nu am înŃeles. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Kovacs, consiliul local nu poate fi antrenat, răspunderea consilierilor 

Consiliului local  de către aparatul Primăriei. 
Dl.Kovacs Francisc 
În momentul în care am fost director, prima dată aprobau ceilalŃi şi eu semnam 

ultimul. Semna contabilul şef  şi toŃi ceilalŃi. 
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D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu aveaŃi consiliu local, dumneavoastră. 
Dl.Kovacs  Francisc 
Eu aşa ştiu. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

 Dacă aveaŃi nevoie de hotărâre AGA aŃi fi cerut-o prin hotărârea AGA şi după 
aceea aŃi fi semnat. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Suntem deasupra executivului, suntem deasupra. Eu am înŃeles demersul,  
dumneavoastră ştiŃi mai bine legea. 
 Dl.łonea Vasile 
 Şi rândul trecut când s-a supus la vot acest proiect de hotărâre am fost împotrivă. 
Sunt în principiu împotriva contractului cu Luxten. Mie mi se pare că toate aceste 
contracte s-au făcut cu un semn de întrebare, ca să folosesc chiar nivelul acesta de 
exprimare. Dumneavoastră aŃi venit cu un nou proiect, numit “act adiŃional” care vine şi 
adaugă un plus de 50% la actul de bază cu  o motivare subŃire – zic eu aici – şi vă citesc, 
domnule Primar: “(...) spaŃierea stâlpilor este neadecvată pentru asigurarea unei 
intensităŃi  luminotehnice (...)” .Pentru asta să vii să  modifici cu 50% primul act de bază? 
Pentru că există o practică, nu numai aici, peste tot există practica aceasta, mergem cu 
actul de bază frumos ca să aburim consiliul local şi pe alŃii după care venim cu acte 
adiŃionale şi tot adăugăm, tot adăugăm şi am impresia că nu se realizează nici jumătate 
din ce se propune aici. Pentru că, m-am uitat pe străzi şi mulŃi stâlpi sunt cei vechi, au pus 
corpuri de iluminat pe stâlpii vechi, nu s-a realizat  mai nimic. Ca să modificăm cu 50%,  
să mai adăugăm 38 de miliarde mi se pare cam subŃire, pe motivaŃia aceasta, pe care o 
puneŃi aici. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să dau o explicaŃie. Când s-a făcut licitaŃia pentru iluminatul din municipiul 
Deva eu am condus acea  parte a Consiliului local la licitaŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 SpuneŃi domnule David, faceŃi şi precizarea că a fost un pionierat şi  a fost prima 
pe Ńară,  după care, acum sunt  24 de primării. Prima delegare de gestiune la apă, prima 
delegare de gestiune la iluminat, primul credit pe investiŃii, prima emisie de obligaŃiuni. 
Oricum, am fost cu mult înaintea marilor centre care se pretind că reprezintă, ştiu eu 
ConstanŃa sau Clujul. 
 Dl.David Ioan 
 S-a menŃionat în contract că, dacă vor urma şi alte zone ca urmare a dezvoltării 
oraşului, se vor face acte adiŃionale. Întâmplarea face că la momentul acela, atunci, nu 
avea nimeni certitudinea că într-un an de zile fac toate străzile din Deva şi le rezolvă într-
un an sau doi. Ele s-au rezolvat în timp şi a rămas deschisă portiŃa ca de fiecare dată când 
se mai face o lucrare, se face act adiŃional. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este corectă şi precizarea domnului łonea pe un capitol, acea problemă cu stâlpii. 
Stâlpi vechi de care încă IRE-ul Ńine cu dinŃii de acest monopol, se zbate ca un muribund, 
ca un elefant aşa cum s-a zbătut comunismul până acum câteva zile, da?! Deci,  efectiv 
din această cauză nu am putut să preluăm pe delegare de gestiune absolut toată instalaŃia.  
Ei au spus că au avut investiŃie la stâlpi, că au subcontractat cu panouri publicitare, ştiu 
eu, multe alte servicii la nivel de municipiu. Tot noi am propus încă din 1997 ca stâlpii 
care afectează domeniul public să nu-i treacă  la special-onor domnii de la Renel, chiar şi 
reŃelele, să ne plătească un mic impozit la Consiliul local, nu neapărat că ne-am dori acest 
impozit dar pentru că ei ne perturbă unele dintre cele mai atractive terenuri din 
municipalitate. De fiecare dată când trebuie să construim ceva, o investiŃie, avem nevoie 
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de devieri ceea ce înseamnă costuri foarte mari. Fie ai nevoie fie nu-Ńi dă avizul, nu-Ńi dă 
avizul să foloseşti  propriul teren pentru că îŃi taie faŃa, cum a fost şi la ieşirea în drumul 
naŃional.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin  
 Aş dori să vă spun că acest proiect a mai fost pe ordinea de zi a consiliului local şi 
atunci a fost respins pentru că nu era complet proiectul de hotărâre. Atunci s-a votat 
respingerea cu motivaŃia că lipseşte auditul şi lipseşte defalcarea sumelor. FaŃă de vechiul 
proiect,  acum s-au conformat, au adus auditul, au adus defalcarea sumelor  drept pentru 
care consider că se poate trece la vot.  
 Dl.Ardelean Nelu 
  Ceea ce doream eu să spun, aŃi spus dumneavoastră. În urmă cu 2 luni s-a  respins 
acest proiect. Deci, este vorba nu de 2-3 stâlpi sau 10 cât crede presa sau altcineva.  Este 
vorba de 12 obiective noi şi pentru asta s-a încheiat actul adiŃional la contract. Sunt 12 
obiective noi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin  
 Se va încheia. 

Dl.Ardelean Nelu 
Se va încheia dacă se  va aproba. Este foarte clar că aceste obiective trebuie să se 

realizeze. Sunt 1000 de plângeri din zona Zăvoi. Oamenii nu sunt legaŃi cu casele la 
reŃeaua electrică, este zona Archia şi sunt toate zonele din Deva, sunt 12 obiective noi. 
Deci, este clar, povestim poveşti. Nu este vorba de 2-3 stâlpi. 

Dl.łonea Vasile 
Trebuie să fac o precizare. Ei încearcă o şmecherie ieftină de tot. Când a fost 

vorba de extindere de reŃele – vă rog să mă ascultaŃi domnule Primar – când a fost vorba 
de extindere de reŃele s-a făcut proiect. Vă mai aduceŃi aminte de proiectul pe care l-aŃi 
respins şi l-aŃi scos de pe ordinea de zi, care era separat de proiectul acesta cu Luxten-ul? 
Nu veniŃi să faceŃi. Proiectul acesta cu Luxtenul asta face, mai pune un bec pe ici pe colo 
şi ia 1 milion de euro. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu are rost să-i lăsăm pe oameni în întuneric. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu ştiu că este necesar şi este foarte bine că s-a făcut. UitaŃi-vă la titlul lucrării 

cum scrie: “Obiective solicitate de Primăria Deva pentru Actul adiŃional nr.3”.Cine 
semnează  actul acesta? Este reprezentantul Luxten. Unde este semnătura cuiva din 
Primărie că am solicitat noi, Primăria, lucrările acestea? 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Kovacs, există Referatul şi Expunerea de motive? La proiectul de 
hotărâre există Referat, există Expunere de motive? Cine a semnat Expunerea de motive 
răspunde pentru toate actele anexate. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Nu răspunde. Tot noi suntem chemaŃi la Alba Iulia. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Cum să nu?! Domnule Kovacs, din punct de vedere juridic, daŃi-mi voie să vă 
explic. Cel care iniŃiază proiectul şi cu cel care semnează Expunerea de motive, au 
responsabilitatea actelor depuse anexă la proiect. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte,  eu ştiu că s-au primit  citaŃii  la Alba Iulia. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu am primit, nici o problemă.  O să merg şi o să vedem care este situaŃia. 

            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, 
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         1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                    3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan Florian şi Dl.  

             Teban Andronic) 

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

         1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                    3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan Florian şi Dl.  

             Teban Andronic) 

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

         1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                    3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan Florian şi Dl.  

             Teban Andronic) 

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

         1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                    3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan Florian şi Dl.  

             Teban Andronic) 

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

         1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                    3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan Florian şi Dl.  

             Teban Andronic) 

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

         1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                    3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Ghergan Florian şi Dl.  

             Teban Andronic) 

A fost adoptată Hotărârea nr.176/2007 
Punctul 19  

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 şi locuinte” in municipiul Deva, str.22 Decembrie, nr.244; 

D-na Dascar Corina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.177/2007 
Punctul 20  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+2” in municipiul Deva, str.Zavoi, nr.11; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.178/2007 
Punctul 21  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire restaurant şi 
locuinta” in municipiul Deva, str.Cernei, f.n.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil.  
Aici ar fi o problemă. Această construcŃie ocupă în proporŃie de 90% acest teren  

care este situat la o intersecŃie, foarte agresiv spre stradă. Părerea mea este că, dacă este 
vorba de un restaurant, ar trebui să aibă  şi un spaŃiu pentru parcare. Parcarea pe care o 
vedeŃi acolo, este  parcarea blocului. În această situaŃie, eu personal mă abŃin să votez 
favorabil asemenea soluŃie. 
 Este un teren ocupat aproape 100% cu o construcŃie, situat într-o intersecŃie, fără 
parcare, cu destinaŃie restaurant la parter. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 O întrebare am, domnule coleg. La comisia de patrimoniu aŃi dat aviz favorabil. 

Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu s-a întâlnit şi nu am participat la acest punct. 
Dl.Kovacs Francisc 
Este consultativă. 
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Dl.Borbeanu Simion 
Eu am plecat. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
De aceea am spus pentru că avizul este favorabil şi  dumneavoastră sunteŃi  

împotrivă. 
Dl.Borbeanu Simion 
Practic  pe tot terenul este clădire. (explică situaŃia pe plan) 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Ce este marcat pe plan cu culoarea galben  nu este parcare? 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu. Este un bloc şi este parcarea blocului. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Din punct de vedere tehnic, ne mai poate da cineva detalii? 
D-na Corina Dascăr 
În comisia tehnică s-a  dat aviz favorabil. 
Dl.Teban Andronic 
Domnul Borbeanu spune că se abŃine  pentru aprobarea proiectului. De ce nu s-a 

abŃinut şi la punctul 16, pentru că localul este tot aşa la stradă şi nu are parcare, nu are 
nimic. 

Dl.Borbeanu Simion 
Unde? 
Dl. Teban Andronic 
La punctul 16. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu a fost la urbanism. 
Dl. Teban Andronic 
Este şedinŃă de consiliu. Vă puteaŃi abŃine că este şedinŃa de consiliu. Şi acolo se  

pune  aceiaşi problemă, că este la stradă, nu are trotuar şi nu are parcare. Consiliul local 
închiriază pentru aşa ceva, fac restaurant. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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. Borbeanu Simion) 

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

                     1 abŃinere (Dl. Borbeanu Simion) 

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

                     1 abŃinere (Dl. Borbeanu Simion) 

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

                     1 abŃinere (Dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl. Borbeanu Simion) 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.179/2007 
Punctul 22  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere spatiu comercial” in 
municipiul Deva, str.Duiliu Zamfirescu, PT3.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.180/2007 
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+1” in municipiul Deva, str.Flamingo, F.N. ; 

D-na Dascar Corina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.181/2007 
Punctul 24  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire – Show 
Room Martin Motors” in municipiul Deva, str.Depozitelor, nr.2;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.182/2007 
Punctul 25  

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, garaj, imprejmuire” in municipiul Deva, str.Flamingo, nr.10;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.183/2007 
Punctul 26  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala S+P+1” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n.;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.184/2007 
Punctul 27  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  „Construire – Service 
Auto” in municipiul Deva, str.Depozitelor, F.N.;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Dorin Nicolae 
            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.185/2007 
Punctul 28 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu  „Construire platforma 
betonata, imprejmuire, hale industriale” in municipiul Deva, str.Depozitelor, F.N.;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.186/2007 
Punctul 29  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+M” in municipiul Deva, in zona Zavoi, F.N.;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.187/2007 
Punctul 30  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+1+M” in municipiul Deva, str.Zavoi, F.N.;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.188/2007 
Punctul 31  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rezilierea de drept a 
Contractului de asociere nr.2/2007 incheiat intre Municipiul Deva şi SC Alcor Construct 
SRL Constanta; 

Dl. Horia Jarnea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Am fost împotriva multor hotărâri şi acum ar trebui să fiu împotrivă dar nu sunt  

împotrivă, sunt de acord cu acest punct. Aş vrea, domnule Primar, cel puŃin să vă cereŃi 
scuze de la noi care am votat “împotrivă”. Nu vreau să vă redau cuvintele dumneavoastră 
adresate mie pentru că m-am opus acestui proiect. Până la urmă este bine că aŃi retras 
acest proiect. 

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Domnule Kovacs, dumneavoastră nu mai candidaŃi nici ca Primar nici ca  

Secretar. Domnule Kovacs, eu v-am spus, eu nu dau înapoi de la proiect. Trebuie 
modernizată piaŃa aceasta şi modernizat spaŃiul acela cu 3 tarabagii care în fiecare noapte 
strică liniştea în tot cartierul de acolo. Nu stăm noi acolo, noi pe  baza oamenilor am 
venit. Trebuie să existe o piaŃă modernă acolo. 
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 Dl.Kovacs Francisc 
 Corect. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Că o facem mai mare, că o facem mai mică.. De unde era să ştim? Dumneavoastră 
aveaŃi mai multă  încredere în Alin Suciu că duce mall-ul la bun sfârşit şi mai ales că-l 
mai ridică cu 2 etaje ?! În situaŃia aceasta  sigur că nu Ńinem neapărat să-i facem  
concurenŃă acolo. PiaŃa o vom moderniza. Mai există încă 5 oferte, le-am anunŃat atunci. 
Am ales una cu un termen. Am spus că dacă până în 29 martie nu va începe lucrările, nu 
ne mai interesează acest proiect al dumnealui. Noi de mâine deja demarăm în continuare, 
pot  să  fie  reclamaŃii la 100 de PrefecŃi, la 1000 de instituŃii, este treaba lor,  ei trebuie să 
găsească un act de ilegalitate făcut de executiv, dacă există. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Este corect dar pe mine pentru acest proiect m-aŃi jignit. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Nu aŃi înŃeles că nu am adus un proiect anume, am adus 5 proiecte. Am ales unul 
care mi s-a părut mai bun. A căzut, săptămâna aceasta am demarat deja lucrările pentru o 
altă piaŃă, pentru un alt complex.  
 Vreau să vă spun că acum, de exemplu cu piaŃa mieilor a trebuit să evacuez  din 
hala aceia mare absolut toate produsele ca timp de 1 lună să se poată vinde miei.Altfel,  
pur şi simplu nu aveau unde vinde toate aceste produse.  Au scos tot din interior. 

Dl.Oană Nicolae Dorin  
Este vorba de rezilierea contractul de asociere. Dacă mai aveŃi  de discutat legat  

de condiŃiile de reziliere, nu de discutat de principiu că se face sau nu se face alt proiect 
de hotărâre, deci, la obiectul proiectului de hotărâre. 

Dl. Ghergan Florian 
 Vreau să vă spun că de câte ori ne înscriem la cuvânt, trebuie să ne daŃi cuvântul. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog să mă verificaŃi. Regulamentul de funcŃionare a Consiliului, dacă nu se ia 
cuvântul la obiectul proiectului de hotărâre, se poate retrage cuvântul consilierului. 

Dl. Ghergan Florian 
 Am să urmăresc acest lucru şi o să vă atrag atenŃia când nu faceŃi acest lucru. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 O să vă convingeŃi că o să-l fac. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnul Kovacs ne-a ridicat mingea la fileu, să-l întrebăm şi pe domnul Ghergan. 
Eu îmi cer scuze faŃă de domnul Kovacs dar  domnul Ghergan poate să lase mândria la o 
parte şi să ceară scuze, când i-am spus acum 1 an  că nu am asfaltat piaŃa de dragul  de a 
veni dumneata ca să mă bălăcăreşti în văzut tuturor mijloacelor media şi să-Ńi dai 
importanŃa pe care o ai. Ştim ce ai făcut ca director, ştim ce faci ca şi consilier, ştim ce 
faci ca şi inginer.  

Dl. Ghergan Florian 
 Vă rog, domnule Preşedinte, ori conduceŃi şedinŃa  ori... 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnul Kovacs mi-a dat subiect de cerut scuze. 

Dl. Ghergan Florian 
 Domnul Primar eu vreau să vă felicit că aŃi avut puterea să anulaŃi această aberaŃie 
pe care aŃi sustinut-o. Probabil că acel investitor nici nu a vrut să realizeze. Eu vă propun 
următorul lucru. HaideŃi să stabilim câteva criterii ce ne dorim noi, ce vrem să facem cu 
piaŃa, să facem un concurs  pentru un proiect, să facem în piaŃă ceea ce doresc consilierii 
ceea ce doresc oamenii şi apoi să facem o licitaŃie pentru oricine vrea să investească 
acolo şi să iasă o piaŃă aşa cum ne dorim noi. 
 Despre asta era vorba. 
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 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 ÎnŃeleg sugestia domnului Ghergan şi îl invit ca la următoarea şedinŃă să faceŃi un 
proiect de hotărâre şi dacă este pertinent o să-l propunem la vot.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să nu rămână numai stadiul de informaŃie, la stadiul de “domnilor de la 
televiziuni mă urmăriŃi, eu am propus” şi după aceea  să dispăreŃi şi să nu mai dau de 
dumneavoastră. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, nu este adevărat ceea ce spuneŃi. Dacă propuneŃi lucruri bune, 
uitaŃi-vă că le aprobăm. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Toate sunt bune, sunt în interesul  cetăŃenilor. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Dacă domnul Ghergan ar fi alături de opoziŃie, de noi, de PD, l-aŃi obliga să vă 
dea răspunsurile. 
            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.189/2007 
Punctul 32  

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

Contractului de concesiune – cadru de bunuri proprietate publică; 
Dl. Horia Jarnea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.190/2007 
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Punctul 33  

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

devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada Al.VlahuŃă, Deva” recalculat la 
data de 28.03.2007 

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

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.191/2007 
Punctul 34  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
articolului 2 al Hotararii Consiliului local nr.516/2006 privind reglementarea gratuitatii 
transportului local in comun pe raza municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare 
Consiliului local al municipiului Deva, judetul Hunedoara; 

D-na Adina Lazar  
Din partea compartimentului de specialitate am de făcut o modificare. Se vor 

adăuga şi cetăŃenii de onoare ai municipiului Deva. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de modificarea 
propusă de compartimentul de specialitate. 

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

          1 abŃinere (Dl. Ardelean Nelu) 

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

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

          1 abŃinere (Dl. Ardelean Nelu) 

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

          1 abŃinere (Dl. Ardelean Nelu) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

          1 abŃinere (Dl. Ardelean Nelu) 

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

          1 abŃinere (Dl. Ardelean Nelu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.192/2007 
Punctul 35  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reducerea cu 50% la 
plata impozitului pe cladiri, situate la adresa de domiciliu, şi a terenului aferent cladirii, 
pentru persoanele incadrate cu contract de voluntariat in cadrul Serviciului voluntar 
pentru situatii de urgenta subordonat Consiliului local Deva, aferent anului 2007; 

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

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.193/2007 
Punctul 36  

Dl.  Consilier Panduru Carol  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului de restructurare a SC Calor SA Deva prin concediere colectiva; 

Dl. Tatar Nelu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan  
Comisia juridiceă a avizat  favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Comisia de comert a avizat  favorabil. 

 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Domnule Preşedinte, consider că nu este oportun acest proiect de hotărâre pentru 
că serviciul de încălzire şi apă caldă, serviciul de termoficare din municipiul Deva nu este 
încă câştigat de o altă societate. Noi acum dacă aprobăm această hotărâre.. nu sunt 
împotrivă să  protejăm oamenii care în urma transferului acestei activităŃi la  
Termocentrala  Mintia aşa cum  se doreşte şi cum dorim toŃi consilierii ca să protejăm 
sistemul de termoficare din Deva, dacă nu se preiau toŃi sunt de acord să  fie această 
hotărâre. Dar, acum noi o  aprobăm iar eu ştiu se fac contestaŃii, nu va fi aprobat, nu va fi 
preluat imediat  aceşti oameni nu vor mai putea fi plăŃi. Aici spune că, ca urmare după 
achitarea măsurilor de organizare ce constau în reducerea a 45 de funcŃii SC Calor va 
avea un număr de zero funcŃii posturi. Nu putem să desfiinŃăm această societate până 
când serviciul nu va fi preluat de o altă societate. Mai mult, acea societate, în punctul 
suplimentar pe care ni l-aŃi pus, acea societate se angajează să preia tot personalul care 
este funcŃional şi care este calificat. Deci, toŃi cei 45 de oameni care sunt calificaŃi acum 
în cadrul societăŃii şi se pare că vor fi preluaŃi. Să nu greşim să lăsăm pe drumuri, să 
plătim la zi salariile a 45 de oameni care încă sunt la Calor. Adică, consider că această 
hotărâre trebuie să o luăm în cazul în care nu vor fi preluaŃi, acel personal sau pentru acel 
personal de la Calor pentru că altfel cele două propuneri de hotărâri pe care le-aŃi adus în 
faŃa noastră se bat cap în cap. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să ascult punctul de vedere pentru că noi ne-am consultat cu sindicatele, 
sindicatele au susŃinut acest tip. 
 Dl.Oană Dorin 
            Dau cuvântul directorului de la SC Calor. 
 Dl. Cristea Ioan 
 Am analizat atent acest aspect. Am avut o şedinŃă cu toŃi angajaŃii şi cu sindicatele 
şi am ajuns la această variantă. Înainte de asta am discutat şi cu avocaŃii, cu juriştii noştri 
şi concluzia este că putem prelungi termenul până se clarifică situaŃia privind 
concensionarea serviciului de termoficare. Avem posibilitatea să prelungim termenul. 
Nu-l putem grăbi dar de prelungit îl putem prelungi. Un alt aspect este că, prin caietul de 
sarcini firma care va câştiga licitaŃia nu se angajează ca să preia întreg personalul. Poate îl 
va prelua tot sau nu. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 HaideŃi să explic consilierilor că sunt dintr-o bucată.  Firma mi-a spus aşa, de la 
Ministru până la domnul Sereş, fostul ministru care tot a intreprins această acŃiune, 
ulterior şi domnul Vaida aŃi văzut că nu a mai completat atât  pentru că noi am ajuns cu 
datoriile la şcoli la zero iar la  subvenŃii a rămas o singură rată din trei. Deci, Consiliul 
Local Deva a plătit în două tranşe aproape 100 de miliarde în două luni de zile conform 
contractului asumat. Nu numai că îi ia pe aceştia 45, mai ia încă 5 sau 6 în plus. Problema 
este a conducerii actuale a Termoelectrica care se gândeşte că prin situaŃia actuală noi 
introducem directorii noştrii care ar putea să devină directori generali, negru pe alb. Asta 
este, aŃi înŃeles?! Atunci, ca să limiteze această chestiune la puterea  lor, au băgat această 
…. nu prin – greşit am spus conducerea Termocentralei – consiliul de administraŃie a 
Termocentralei  condus de oamenii care nu au nimic comun cu problemele Devei şi 
problemele societăŃii Calor sau ale Termocentralei Mintia. Sunt oameni care au fost – ştiŃi 
dumneavoastră – decişi politic, de când îi lumea şi pământul, de după RevoluŃie şi ei 
hotărăsc soarta. Acest consiliu de administraŃie ne-a blocat sistematic. Nu au mai putut  
inventa nimic. Plata a fost la zi, tranşa o avem, ultima  am zis “domnule vă dăm şi 
acest...”. Atunci, ca să limiteze accesul directorilor au spus că găsesc această procedură, 
să-i mai amânăm 2 luni şi …. caietul de sarcini şi am venit încă o dată în faŃa voastră ca 
să stabilească ei. Probabil este normal să stabilească ei din moment ce la vremea 
respectivă noi nu am reuşit să preluăm la Consiliul local şi JudeŃean, încă o dată o spun, 
pentru că inclusiv la domnul ministru acest consiliu de administraŃie a informat greşit. 
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Consiliul local a stabilit 49%, Consiliul JudeŃean 51% dar să o preluăm pentru că toate 
fondurile naŃionale pentru reabilitarea termocentralelor vin prin Ministerul AdministraŃiei 
şi Internelor. Când vă spuneam acum 1 an că eu am dreptate, va dispare Ministerul 
Economiei, aici au fost oamenii care m-au făcut pur şi simplu demagog, dezimformator, 
iată că astăzi Ministerul Economiei a dispărut, el este Ministerul Economiei şi FinanŃelor 
care în timp va rămâne numai o secŃie a ministerului sau un secretariat care va coordona 
Ministerul Resurselor Naturale şi va dispărea problema de Minister a econimiei. Deci, 
este clară treaba. Primul pas s-a făcut prin această uniune. Unii atunci nici nu  aŃi  înŃeles 
şi aŃi spus “vai de mine că se comasează două”. Da, două ministere pentru că şi acolo este 
o problemă. Nimeni nu ia taurul de coarne pentru acea restructurare de personal. 
 Dl.łonea Vasile  
 Dumneavoastră aŃi spus că demisionaŃi dacă nu preluaŃi termocentrala. Vă văd în 
funcŃie. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule łonea, vă rog frumos.  Trebuia să vă înscrieŃi la cuvânt. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Vă doriŃi chiar aşa?! 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Aş vrea să fac o corecŃie aici. Cred că este o greşeală  să nu lăsaŃi pe nimeni acolo 
pentru că sunt o grămadă de debite pe care trebuie să le urmăriŃi în continuare. Nu puteŃi 
să rămâneŃi în societate fără nici un angajat pentru că nu va mai funcŃiona. 
 Apoi, cine va face predarea de patrimoniu? Cine face descărcarea de gestiune? 
Sunt câteva chestiuni tehnice la care trebuie să vă gândiŃi. Probabil că v-aŃi gândit că 
OrdonanŃa 116 dă o “căciulă” de bani. Nu! OrdonanŃa 116 dă nişte bani în comnpletare la 
ajutorul de şomaj pe care-l primesc oamenii. În condiŃia în care oamenii se angajează la o 
societate de stat, acest ajutor dispare. Deci, nu este o mare facilitate la oamenii care 
pleacă din moment ce-i angajează  următorul care continuă serviciul. Aici trebuie să 
rămână neapărat un administrator, unul care să se uite după debite pentru că au creanŃe şi 
mai mult, trebuie să rămână cineva care dă ultima adeverinŃă. Dumneavoastră ştiŃi că se 
dă ultima adeverinŃă de la ultimul loc de muncă. Trebuie să rămână cineva de la personal. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, văd aici că desfiinŃăm toate posturile dar cine va plăti 
datoriile sau cum se vor plăti că nu am auzit nimic. Eşalonat sau cum?  
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 ….penalităŃile, domnule Ghergan. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi datorii nu mai avem? 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Ultima rată pe care o avem în cont, cât o avem d-ra Viorica? 
 D-ra Viorica BrăneŃiu 
 32. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 32 de miliarde pe care o plătim în momentul în care concesionează cineva, să 
aducem la zero toate datoriile. Rămân sigur penalităŃile care sunt... 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asta vreau să vă spun. În urmă cu două şedinŃe de consiliu ni s-a trimis o adresă 
prin care ne spunea că sunt datorii de 100 şi ceva de miliarde. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Poveşti.  Să arate pe acte. Noi avem acte, dovezile. 
  
 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Ne-au trimis o adresă oficială că am întrebat care sunt datoriile şi au spus că sunt 
150 şi ceva de milioane. Ce se va întâmpla, cine le achită?  Adică, dacă nu mai este 
nimeni în unitatea aceasta s-a gândit cineva cum se pot face plăŃile că cineva  trebuie să 
semneze chiar dacă dumneavoastră vreŃi să daŃi banii la Mintia, nu ştiu dacă puteŃi să-i 
daŃi direct, dacă mai sunt ceva datorii. Trebuie găsit un mecanism să funcŃioneze, să-l 
propuneŃi, despre asta doream să discut. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Prelungim aceste date dacă nu se rezolvă în timp, deşi, nu văd eu nici Ministerele 
că sunt aşa de rapide. 
 Dl.Blendea Zamfir 
 Aşa cum este programul acesta de restructurare, de aici rezultă clar că firma  
rămâne cu zero oameni ceea ce nu se poate. Domnul Cristea a adus aici o ... a spus că 
rămân zero oameni după ce preluăm serviciul. Asta trebuie specificat aici ca să se 
înŃeleagă treaba aceasta. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Putem să prindem. 
 Dl.Blendea Zamfir 
 Trebuie neapărat. Noi nu putem vota, domnule. Firma aceasta rămâne cu zero 
oameni. Domnul Ghergan a ridicat problema datoriilor şi dumneavoastră aŃi înŃeles de  
problema datoria Primăriei  pe subvenŃii. Este vorba de datoriile pe care Calor-ul le are, 
funcŃionează în continuare, el în continuu furnizează şi are de încasat. Cineva trebuie să 
ducă firma asta mai departe, 3-4- salariaŃi. Eu aş fi vrut  să fie semnată asta aici, nu de 
domnul Cristea ci de tot consiliul de administraŃie. Asta vă spun că nu a fost analizată în 
consiliul de administraŃie. Domnul Cristea, aŃi analizat în consiliu de administraŃie? 
 Dl. Cristea Ioan 
 Am analizat-o săptămâna trecută. 
 Dl.Blendea Zamfir 
 Trebuie o hotărâre a consiliului de administraŃie, ce face firma după aceea. Eu ieri 
am discutat cu cineva de la Calor, un angajat, nu dau nume şi a spus că nu ştia de 
disponibilizarea respectivă.  
 Este semnată de jurist dar juristul a făcut o greşeală. Spune că, conform 
OrdonanŃei 116 se primesc două salarii medii compensatorii. Se primeşte unul. 
 D-na Simedru Eugenia 
 Se dau doua salarii. 
 Dl.Blendea Zamfir 
 Nu este adevărat,  OrdonanŃa 8 era  
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 HaideŃi să supunem la vot amendamentul domnului Ghergan ca să ieşim din acest 
impas să mergem înainte. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aprobă programul de restructurare, la punctul 1, după preluarea serviciului de 
către societatea care câştigă licitaŃia, concesiunea. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Aprobă programul de restructurare, după Ńinerea licitaŃiei. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Câştigarea licitaŃiei de societatea  câştigătoare. 
 Dl.Cristea Ioan 
 Termenul de derulare a programului de restructurare este de câteva luni de zile. 
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 Dl.Faur  - Lider sindicat de la SC Calor 
 Mă adresez dumneavoastră, domnule Primar. ŞtiŃi foarte bine că anul trecut am 
făcut o restructurare şi am rămas 40. Am stabilit că, cu aceşti oameni, chiar dacă va  fi 
mai mult de lucru vom reuşi ca să ducem  la bun sfârşit această activitate de termoficare 
cu toate greutăŃile ei şi să ne menŃinem la linia de plutire. La ora actuală am ajuns în 
această situaŃie, a fi sau nu, ne preia Mintia. În primul rând a fost vorba de fuziune, după 
aceea un alt tip de preluare. În final am ajuns să scoatem la licitaŃie. Noi nu am avut 
nimic împotrivă la această problemă dar, îmi pun întrebarea, cei de la Mintia dacă vor 
veni la licitaŃie şi vor prelua activitatea, vor lua din acest personal care există la ora 
actuală la Calor? Fiindcă am înŃeles că... îmi pun întrebarea nu ca şi angajat ci ca om. 
Cine se va ocupa de această activitate în municipiul Deva?  Fiindcă eu, care de o viaŃă  
colaborez cu Mintia, ştiu problemele şi ale lor şi ale noastre, nu vor fi în stare să o 
conducă. Sunt multe reŃele, sunt reŃelele municipiului Deva. Nici noi nu le cunoaştem 
100% . Mai bâjbâim şi noi. Sunt mii de cămine, mii de cămine, zeci de mii sau sute de 
mii de reŃele.  Să nu credeŃi că este chiar aşa de uşor, să nu credeŃi că a fost uşor în 
momentul în care ne-am despărŃit, de când serviciul de reparaŃii s-a disponibilizat şi am 
rămas noi. Nu facem noi reparaŃiile dar intervenŃiile de urgenŃă tot noi le rezolvăm, 
inundaŃii, opriri, ş.a.m.d.  
 Încă o dată repet întrebarea şi vă rog domnule Primar dacă puteŃi să ne lămuriŃi, 
domnilor  şi doamnelor consilieri în acest sens şi să ne spuneŃi ce se va întâmpla, se va 
lua din personal sau nu se va lua  din personal? Oamenii sunt foarte bulversaŃi, sunt foarte 
supăraŃi. Eu am venit şi vă rog să mă scuzaŃi că v-am reŃinut dar vreau să ştiu ce le spun 
acestor oameni. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Încerc să fiu cât se poate de convingător şi să profit de acest punct de vedere pe 
care domnul łonea mi l-a ridicat, cel mai serios, pentru că aşa cum mă caracterizează şi 
aşa cum am culoare  şi aici îi dau dreptate şi ar trebuit să fiu sprijinit şi în vechea formulă 
de guvernare, nu trebuia să mi se bage tot felul de strâmbe pentru că am motivat pe 
adevăr, că Ministerul Economiei va dispărea, că banii se derulează prin AdministraŃie şi 
Interne, că Termoelectrica va beneficia  prin administraŃia judeŃeană şi locală  după caz, 
de 3900 de miliarde care se vor distribuii la 8 astfel de centrale. Ar fi fost o medie de 500 
de milioane să spun pe obiectiv la care s-ar mai fi putut adăuga la Deva măcar vreo  200 
în plus că nu toate sunt pe linia Devei să furmizeze 15%, Nu! M-au făcut cu ou şi cu oŃet. 
Toată lumea se face acum că uită, că nu ştie. Ba mai mult, şi aici este vinovată total presa. 
Nu reia deloc acele discuŃii şi zecile de dezbateri care au adus în atenŃie această situaŃie 
care sigur că la băieŃi nu le-a convenit ca termocentrala să vină la noi minŃind la 
Bucureşti că, Consiliul Local Deva este un consiliu foarte mic, că este atipic faŃă de Cluj 
şi Timişoara care sunt o forŃă şi atunci am reuşit tot datorită Consiliului Local Deva să 
spun  “domnule, am fost în stare să cedăm la Consiliul JudeŃean 51% doar ca să fuzionăm 
şi să fie preluaŃi de forma unită a celor două unităŃi administrative”. Lupta nu am oprit-o. 
Am intrat în  audienŃă la mai multe personalităŃi. Ministrul Sereş a promis şi, să-i dea 
Dumnezeu sănătate pentru că el a început şi el a coordonat acest beneficiu imens pe care 
il va avea Deva, din punct de vedere al personalului. Trec la punctul 2. Nu m-am oprit cu 
trecerea la Deva. Va trebui să văd până la finalul mandatului dacă îmi dau sau nu-mi dau 
dar nu este oprită acŃiunea de a prelua de a prelua Consiliul judeŃean. 
 Din punct de vedere al muncitorilor, este clar că Mintia nu va face faŃă. Am spus 
la începutul discuŃiei, le este teamă ca nu cumva să existe – că aşa este în România, 
funcŃia bat-o vina, scaunul – ca nu cumva să strecor acolo unul dintre directori şi atunci 
au spus “rămâne la latitudinea noastră ce persoane să luăm”. Din contră, în prima fază şi 
Ministrul Vozganian şi Ministrul Sereş au spus “nu vreau numai  40, vreau cel puŃin 60 
să reangajez câŃiva de la serviciul care s-a rupt în urmă cu un an şi jumătate, serviciul de 
întreŃinere, şi să-i aduc la noi”. Mai departe, trebuie să transmitem populaŃiei că eu cu 
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personalul şi împreună cu Consiliul local, ne-am gândit că dacă din aceşti 46 într-adevăr 
Mintia nu vrea 15 oameni care ştim cine sunt- secretara directorului, şoferul, ştiu eu 
câteva posturi care nu sunt posturi tehnice – nici vorbă  că va da afară cei care distribuie 
facturi, să meargă Mintia  cu facturile prin Micro 15 şi să bată la uşi. Noi ştim de ce şi 
ştim de ce facem această concesionare pentru că Mintia taie o factură pentru martie de 50 
de miliarde Ńi-o dă Ńie şi în 10 de zile trebuie să o împarŃi în 30 de mii de facturi  şi să şi  
dai bani la onor director ceea ce va fi imposibil  şi va fi o nebunie mulŃi ani dacă nu o 
rezolvăm acum cu acest consiliu funcŃional şi cu aceşti oameni care, chiar dacă mai 
critică pe primar, au făcut ceva pentru municipiul acesta. Împreună  cu doamna Viorica şi 
cu comitetul de conducere de aici din Primărie, am spus pe 16  să-i constituim într-un 
serviciu public în care dacă puteŃi să luăm un specialist pe reŃele, altul pe motoare şi să 
facem o echipă care să preia într-un fel sau altul. Dumneavoastră faceŃi întreŃinerea şi a 
semafoarelor. Noi le modernizăm o parte dar şi acelea trebuie întreŃinute de acum înainte. 
Deci, să  le creem un serviciu public aşa cum le avem pe celelalte toate formate din 10-15 
oameni şi acolo să intre aceşti oameni să nu rămână pe dinafară. Dar, vă spun, 20 de 
oameni  Mintia îi va primi, repet afară de şofer,  afară de directori, afară de probabil 
doamna contabilă ş.a.m.d. pe care îi vom prelua şi nu-i vom lăsa pe dinafară. Mă 
înŃelegeŃi? Vă rog să aveŃi încredere dar nu mai putem  pentru 40 de oameni să punem în 
cârca populaŃiei 300 de mii numai că vrem noi să Ńinem aceasta pentru că ştim 
conductele. Numai transferul de la Mintia de la pornire, că este 1 milion şi 75 de 
milioane, să adaugăm încă o sumă prea importantă pentru câŃi suntem şi pentru populaŃie 
se cunoaşte. Aceasta este rugămintea mea, să fie înŃeleasă şi să fie consemnată. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Aici s-a pus în discuŃie un amendament, propus de domnul Ghergan. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş dori sigur, înainte să disponibilizăm aceşti oameni, mi-aş dori să plecaŃi înainte 
dar nu cred că Ministerul îi va plăti mai repede, chiar aşa de repede ca într-o lună să vă şi 
de-a banii. 
 Dl.Cristea Ioan 
 În 3 luni. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mai aveŃi o lună jumătate până la licitaŃie. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Ghergan, vă rog să repetaŃi amendamentul. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 După votarea aceastui amendament, aş vrea să trecem la votul final. 
 Dl.Ghergan Florian  
 “Aprobă programul de restructurare a SC Calor SA prin concediere colectivă 
prezentată în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după preluarea 
serviciului de către societatea care va câştiga...”. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 După licitaŃie. “după adjudecarea licitaŃiei, nu după preluare”. 
 Dl.Ghergan Florian  
 Când este sigur cine va prelua. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 S-a făcut licitaŃia, s-a adjudecat şi atunci se ştie cine preia. 
 Supun la vot acest amendament. 
  S-a votat cu  cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
           Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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. 
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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.194/2007 
Punctul 1 suplimentar  

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

Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului spectacol “Serbarile Cetatii 2007”, 
in perioada 15-17 iunie 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  a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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.195/2007 
Punctul 2 suplimentar   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 

in suprafata de 7 Ha in domeniul public al municipiului Deva; 
Dl. Horia Jarnea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate  
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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. 
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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.196/2007 
Punctul 3 suplimentar  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului 

de sarcini şi a Instructiunilor privind organizarea şi desfasurarea procedurii de delegare 
de gestiune prin concesionare a Serviciului public de alimentare cu energie termica 
produsa in sistem centralizat, parte integranta a Serviciilor publice energetice ale 
municipiului Deva; 

Dl. Tatar Ioan 
Din partea compartimentului de specialitate, vă rog să-mi permiteŃi să fac o 

propunere. La comisia de la articolul 3 propun să fie 8 membrii plus preşedinte iar la 
articolul 4 propun să fie 4 membrii plus preşedinte. 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            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. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolele 3 şi 4 ale proiectului de hotărâre necesită vot secret 
Vă rog să faceŃi propuneri, Ńinând cont de propunerea compartimentului de 

specialitate. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun din comisia să facă parte următorii: dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin, 

dl. Szots Ludovic, dl.Tătar Ioan, d-ra BrăneŃiu Viorica, dl. łonea Vasile,  dl. Lazăr Danil, 
dl. Vasiu Traian, dl.Ghergan  Florian şi dl. Voica Radu 

Din comisia de contestaŃii propun să facă parte: Dl. Indreiu Daniel, d-ra Dara 
Oana, dl. Jarnea Horea, dl. Pogocsan  Ferdinand şi dl. Panduru Carol. 

Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 
distribuie buletinele de vot cu propunerile făcute. 

Dl.David Ioan 
Nu vreau să mă autopropun dar să ştiŃi că din întreg consiliul local sunt singurul 

inginer energetic. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Domnule David,  vreau să se consemneze în procesul-verbal ideea domnului 

Ghergan că, cu acestea 7 intrate în domeniul public, sunt câte am înstrăinat din domeniul 
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privat în 12 ani aşa că...., chiar mai multe.  Cu astea 7... sunt din terenul a doi oameni care 
s-au născut şi au jucat fotbal pe terenul acela. 

Dl.Ghergan Florian 
Este prima dată când introducem în domeniul public şi nu scoatem din domeniul 

public, cum am obijnuit până acum. 
            Rezultatul votului secret este următorul:  17 voturi exprimate, 17 voturi valabile. 
            Comisia de concurs: 
-Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin, presedinte – 17 voturi “pentru” 
-Dl. Szots Ludovic, membru -17 voturi “pentru” 
-Dl.Tătar Ioan, membru – 17 voturi “pentru” 
-D-ra BrăneŃiu Viorica, membru – 17 voturi “pentru” 
-Dl. łonea Vasile, membru – 17 voturi “pentru” 
-Dl. Lazăr Danil, membru  -17 voturi “pentru” 
-Dl. Vasiu Traian, membru – 17 voturi “pentru” 
-Dl.Ghergan  Florian, membru – 17 voturi “pentru” 
-Dl. Voica Radu, membru - 17 voturi “pentru” 
 Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
-Dl. Indreiu Daniel, presedinte – 17 voturi “pentru” 
-D-ra Dara Oana, membru – 17 voturi “pentru” 
-Dl. Jarnea Horea, membru – 17 voturi “pentru” 
-Dl. Pogocsan  Ferdinand, membru  - 17 voturi “pentru” 
-Dl. Panduru Carol, membru- 17 voturi “pentru” 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.197/2007 
Punctul 4 suplimentar  

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

fondului de rezerva in valoare de 50.000,00 lei pentru intocmirea documentatiei 
topografice şi a documentatiei faza PUZ aferent Obiectivului de investitie “Spital de 
Urgenta Deva”, 

D-ra  Nutu Silviana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Dorin Nicolae 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4al 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.198/2007 
Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Vă aduc la cunoştinŃă şi cred că toŃi consilierii aŃi primit, adresa prin care se 
răspunde domnului łonea la interpelarea făcută la şedinŃa trecută. De la Compartimentul 
contracte achiziŃii publice la fel am primit adresă  ca răspuns la cele solicitare de 
consilieri. Referitor la programul de lucru pe care îl au, am primit adresă de la Serviciul 
de lucrări publice, ca răspuns la interpelarea de data trecută precum şi de la  
Compartimentul – adresa 9111 pe care am primit-o tot ca urmare a interpelării de la 
şedinŃa trecută. 

Dl. Kovacs Francisc 
Răspunsurile sunt făcute de personal necalificat. Nu se poate, domnule Primar. 

„Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. vă comunicăm următoarele:  în urma convorbirii 
telefonice domnul Crisan Radu, angajat al Ocolului Silvic Simeria în administrarea căruia 
se află zona Căprioara,  aceasta a confirmat că s-au făcut tăieri legale de masă lemnoasă 
cu firmă autorizată în zona amintită”. A precizat că s-a făcut, şi se apropie finalizarea 
lucrărilor de împădurire. Nu s-a împădurit nimic. Este o minciună grosolană. 

A doua chestiune. Sunt canalizările, domnilor. Peste tot sistemul acela de 
canalizare au tras copacii, au distrus betoanele, dalele care sunt acolo. În zonă s-au 
cheltuit miliarde.  Domnule Primar înŃelegeŃi că s-au distrus drumurile, rigolele,  drumul 
va veni în jos. Acolo s-au cheltuit multe miliarde pentru menŃinerea terenului şi noi lăsăm 
să se taie pădurea jos şi vine acesta şi spune că s-a tăiat legal. Trebuie să-i obligăm să 
repare ei, să facă zidul de sprijin, nu devenii să suporte zidurile de sprijin pentru Ocolul 
Silvic din Simeria care îşi bate joc de poluarea Devei şi de menŃinerea unei situaŃii curate. 

Dl.Borbeanu Simion 
Noi nu le putem interzice să nu taie? 
Dl.Kovacs Francisc 
Cum să nu. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Doamna Pârvu Daniela unde este?  
Dl. Kovacs Francisc 
Se discută de 3 luni de zile. 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Dumneaiei de ce nu vine aici, la consiliu, dacă ştie că are punct? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin  
 Domnule Primar, eu am o rugăminte. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Are dreptate domnul Kovacs. Abuzurile nu sunt numai aici, sunt în toate parcele 
care aparŃin  comunităŃilor locale,  a oraşelor, ş.a.m.d. Şi aici este concret, între pădurarul 
care este pe teren şi şefa de la birou care nu a putut să meargă până acolo ca să vadă 
despre ce este vorba. Asta este hiba. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Făcând abstracŃie, organele, poliŃia trebuie sesizată. Legalitatea vânzării acestor 
lemne de foc, este în totalitate ilegală. Am stat de vorbă cu câŃiva şi o mare parte din 
lemnul acesta este  ciubuc pentru pădurar. 
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Dl.Primar Mircia Muntean  

 PropuneŃi mai concret. Corpul de control să  meargă, o comisie la faŃa locului, să 
fie un jurist care să meargă  să stabilim exact. 
 Dl. David Ioan 
  Nu există copaci de o importanŃă economică extraordinară. Nu ştiu de ce au 
defrişat acolo. Deci, cred că este o afacere a cuiva, a unui pădurar de acolo.  ŞanŃurile din 
marginea drumului nu mai există. Vă daŃi seama la o ploaie torenŃială, o să plece tot 
drumul la vale, o să distrugă o grămadă de ziduri de susŃinere şi Consiliul local 
cheltuieşte miliarde să le repare. Pentru ce? Pentru câteva căruŃe de lemne sau câteva 
maşini de lemne. 

Dl.Kovacs Francisc 
Au tăiat cireşii din zonă. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Să se formeze o comisie de control,  urgent să meargă să verifice care este 

situaŃia şi să se ia măsuri urgent. 
Dl. Ghergan Florian 

 Domnule Preşedinte, eu aş vrea să vedem ce este necesar să achiziŃionăm pentru 
că nu se pot face materialele pentru Consiliul local.  HaideŃi să cumpărăm un xerox dacă 
trebuie,  haideŃi să luăm o maşină de legat, de împachetat. Dar, haideŃi să vedem. Am 
înŃeles că nu există xerox în Primărie să funcŃioneze.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog să  faceŃi urgent un referat de necesitate să  se cumpere un xerox 
performant. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Vă rog să aveŃi în atenŃie.  HaideŃi să ne gândim la forma cum prezentăm 
consilierilor. Eu cred că acea formă, legată cu aŃă..... ar trebui să ne gândim la altă  
modalitate să prezentăm actele, nu acela. Totuşi, este Consiliul municipiului Deva.  Aşa 
cum se prezintă, legate cu şnur, cred că nu ne caracterizează pe noi. HaideŃi să ne gândim 
la o altă formă de prezentare  că aşa cum au fost făcute până acum... eu cred că am putea 
găsi ceva mai... 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Pe viitor propun, că aşa cum au fost  prezentate azi în dosar legat, aşa să fie  de 
acum încolo. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Este o maşină care le îndosariază. 
 Dl.Blendea Zamfir 
 Aşa cum are domnul Lazăr. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Să ne spună domnul Lazăr cât costă să facem materialele aşa. 
 Dl.Lazăr Danil 
 Nu costă nimic, le fac gratuit. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Lazăr, cât costă. 
 Dl.Lazăr Danil 
 Nu costă nimic. Dacă mi le aduc în termen, se pot face în aceiaşi zi. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu aş  avea rugămintea să se tipărească cu litere mai mari nu cum a fost până 
acum,  reduse la jumătate pentru că nici cu ochelarii nu pot să citesc. 
 Dacă s-ar menŃine acest format A4 ar fi mult mai  bine pentru că  putem să le 
citim.  
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Dl. Panduru Carol  

 La punctul Diverse am o propunere. Întrucât s-au manifestat nemulŃumiri faŃă de 
activitatea PoliŃiei Comunitare, aş dori să propun o întâlnire între Şeful PoliŃiei 
Municipiului Deva,  cu  Directorul de la PoliŃia Comunitară, cu Domnul Primar care este 
şi  Preşedintele Comisiei de ordine publică, cu consilierii şi chiar cu inspectorul şef 
întrucât  PoliŃia nu colaborează bine cu PoliŃia Comunitară. PoliŃia Comunitară cu 
efectivele foarte mici pe care le are îşi face datoria mai mult decât... Nu vreau să îi 
protejez dar sunt infractori, sunt contravenienŃi care sunt duşi la PoliŃia Comunitară şi nu 
se ia nici o măsură. Pleacă agentul de la comunitari, le dă drumul şi le râde în nas. Nu se 
poate aşa ceva. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 CompetenŃe nu au decât în 4 primării, Cluj, Ploieşti, Oradea şi Arad. ŞtiŃi de ce, 
da? Ce să mai discutăm alceva. Acolo este competenŃă. PoliŃia a  fost militarizată, 
reorganizată în subordinea Consiliului local. DaŃi-mi voie să vă spun. Mă sună 5 
consilieri de aici pe rând într-o zi că i-a prins radarul. Am ajuns ca, consilierii şi 
Primarul... deci, eu salut pe fiecare sergent major în parte. Nu se poate treaba aceasta, 
indiferent de ce va fi.  De consiliul local nu mai vorbesc. Sunt terfeliŃi  de către agenŃi de 
ordine. Nu se poate. 
 A început exact  ce a spus domnul Kovacs. Să vină în faŃa noastră şi să prezinte 
un raport. Să fie consemnat acolo, să faceŃi invitaŃie scrisă şi la comandantul judeŃului şi 
la comandantul municipiului şi toŃi să spună. Nu se poate trata un consilier...  să aveŃi 
curajul să spuneŃi.  
 Dl. Borbeanu Simion 
 61 de km/ h am avut şi mi-a dat 2 puncte. 
 Dl.David Ioan 
 Eu nu am făcut nimic şi am suflat în fiolă în poarta casei. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Comportamentul. Nu spunem nimic de cadrul legal, nu discutăm de cadrul legal 
dar comportamentul,  cum se comportă la adresa consiliului local şi a colegilor din 
Primărie, nu mai vorbesc. Îl terfeleşte ca pe ultimii oameni în afară de cei care sunt de-ai 
lor. În rest, fiecare de la noi, de la directori şi de la mine, când trecem prin faŃa unui 
sergent major spun „să trăiŃi domnule sergent major, ce mai faceŃi?”. Îi strâng mâna şi mă 
aplec ca şi în faŃă la nu ştiu cine. Nu se poate. Lucrul acesta trebuie să dispară o dată. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o rugăminte, vă rog să faceŃi linişte. 
 Dl.Panduru Carol 
 Domnul Tirinescu,   şeful PoliŃiei de JudeŃ, a  poliŃiei rutiere, chiar a răspuns 
pozitiv invitaŃiei noastre. Trebuie să stabilim o întâlnire completă şi cu cei din cadrul 
PoliŃiei municipale, judeŃene, şi pe linie de poliŃie rutieră. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cei de la PoliŃia Comunitară trebuie să înveŃe şi ei că au un regulament, au o 
conducere şi ei sunt subordonaŃi Consiliului local şi să respecte  legea ei în primul rând. 
Vă spun o situaŃie. În parcarea de la piaŃă nu se putea trece cu maşina pentru că 2 
taximetrişti opriseră maşinile şi stăteau  de vorbă cu poliŃistul de la PoliŃia Comunitară. 
M-am dus şi i-am spus că sunt consilier „Da, domnule consilier, poftiŃi domnule 
consilier”. Efectiv m-a luat la mişto. L-am sunat pe directorul lor şi nu mi-a comunicat 
nici până în prezent. I-am spus care este situaŃia. „Mă duc să văd”. Nici până acum, au 
trecut 2 săptămâni şi nu  mi-a comunicat nici un fel de răspuns. 
 Eu cer să organizăm o şedinŃă între noi, cei 21 de consilieri, primar, viceprimari şi 
tot efectivul de la PoliŃia Comunitară. 
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 Să facem o şedinŃă de conlucrare cum am discutat cu PoliŃia Municipiului Deva, 
PoliŃia JudeŃului Hunedoara,  PoliŃia Comunitară, Jandarmerie. Să se traseze, să facă un 
protocol fiecare conform legii ce atribuŃii au, să nu mai ajungem de la „Ana la Caiafa”. 
Trimitem omul la parcările dintre blocuri, „Nu noi trebuie să mergem, PoliŃia Rutieră.”  
PoliŃia Rutieră „Nu noi trebuie să mergem, PoliŃia Comunitară”. Deci, să ajungem o dată 
la munitor comun. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Acesta este cadrul legislativ, numai de a lua faŃa ComunităŃii Europene şi aici îi 
dau dreptate domnului łonea. Bravo că ne urechează şi ne spune. Îi chemăm aici. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În timpul şedinŃei, la Primăria  Municipiului Deva, o colegă de-a noastră şefa 
Serviciului AdministraŃie Publică Locală a fost atacată de un om fără consimŃământ sau 
fără conştiinŃă. Pur şi simplu a fost atacată, abia a scăpat să nu fie bătută în birou. În 
timpul şedinŃei, s-a dus să ia un act din birou. 
 Mă întreb, cei de la poartă cum au păzit intrarea în Consiliul local, în Primărie? 
Intră cine vrea, când vrea, cum vrea în Primărie?   
 Minim doi oameni, domnule Primar, să fie jos şi să nu  mai intre fiecare cum vrea 
şi când vrea în Primărie. 
 Dl.David Ioan 
 Sunt o serie întreagă de lucrări aproape de finalizare în zona  Viile Noi unde sunt 
deja consumatori branşaŃi cărora nu le putem face contract având în vedere faptul  că 
instalaŃia nu a fost  recepŃionată de Primărie şi  preluată de noi. Am rugămintea ca în cel 
mai scurt timp, acolo unde lucrările sunt  finalizate – rugămintea este a directorului 
general iar eu o transmit -  ca acele lucrări să fie recepŃionate de către Primărie, să ne fie 
predate nouă împreună cu  proiectele ca noi să putem intra în legalitate în privinŃa 
contractelor. Sunt multe case deja branşate, de multă vreme,  care folosesc apă şi nu o 
plătesc iar noi înregistrăm pierderi foarte mari de la lună la lună. Vă spun că, pentru luna 
martie ni s-a diminuat salariul cu 5% la toŃi salariaŃii. Asta este o chestiune care se poate 
repeta şi în lunile următoare dacă apa se consumă  şi nici măcar nu se poate factura. În 
momentul când ai facturat-o şi ai încasat-o peste două luni,  este o chestiune dar ea este 
nefacturată. Ea intră pe strada respectivă, lumea o foloseşte. Canalele de asemenea sunt 
folosite şi  este finalizată canalizarea iar noi nu putem factura de nici un fel tocmai pentru 
faptul că pe străzile respective nu putem încheia contractul. 
 Vă rog să se ia măsuri ca să intrăm în legalitate. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Domnul  David a ridicat problema aceasta, mă rog asta este poziŃia dumnealui, că 
este afectat de cei 5%. Am discutat cu domnul director general Arion şi astăzi şi ieri şi 
alaltăieri  şi se ştie la noi în Primărie care este situaŃia şi luăm toate măsurile. Cunoaştem 
situaŃia. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Pe de o parte cu PoliŃia şi paza şi pe de altă parte am făcut comandă şi la 
dumneavoastră de 1 an de zile pentru capacele furate. Pe de o parte este poliŃia 
comunitară şi i-am atenŃionat dar nu poate să stea câte un agent la un capac dar pe 
cealaltă parte dumneavoastră ştiŃi că se fură şi nu găsim o soluŃie ca să le sudăm, să le 
punem din tablă.  
 Dl.David Ioan 
 Comanda de capace a fost onorată integral. Au fost 70 de capace, toate s-au 
înlocuit. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Pe DN 7 toate scurgerile de apă fluvială, acele capace nu ştiu când s-au completat 
pentru că de câte ori trec pe acolo – bine că nu am prins cu roata vreunul că din 100,  98 
lipsesc. 
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 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Trebuie luate şi ceve de pe DN. 
 Dl. Teban Andronic 
 Trei probleme am şi eu. Rog colegii consilieri să depună programul de audienŃe 
pentru cetăŃeni. Eu când am depus zilele trecute, am fost singurul şi nu am primit răspuns 
pentru programarea respectivă. Ulterior, urmează ca primăria să ne stabilească un spaŃiu 
şi să ne comunice unde vom avea audieri cu cetăŃenii. 
 Al doilea aspect. Este str. PanseluŃelor.  Cu domnul Primar vorbesc acum. Dânsul 
ştie, este în spate în DorobanŃi, unde sunt garajele. Am sesizat şi acum câteva luni că s-a 
făcut asfaltarea, au blombat şi acum gropile sunt mai mari. Rog foarte mult să se ia 
măsuri urgente acolo.  
 Mai este problema bannerelor la intrarea şi ieşirea din oraş care atârnă şi se vede 
foarte urât când vine un cetăŃean. Cei care au bannerele expuse acolo să şi le lege la loc, 
să le ia dacă s-au rupt, să le reînoiască, să facă ceva cu ele. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Vreau să mulŃumesc conducerii Primăriei pentru zona în care eu am ridicat de 2 
ani probleme. 
 Vă daŃi seama ce păŃeşte un pensionar care încă este conducător auto dacă tinerii 
mei colegi păŃesc ce păŃesc. Eu din greşeala mea am trecut de pe o bandă pe alta şi am 
zgâriat la unul maybach lui. Din păcate, un mare patron din Deva. Nu ştiu cum îl cheamă 
dar o să aflu. Pe lângă faptul că am scăpat ca să nu fiu bătut de el, era să fiu bătut şi la 
PoliŃie. De ce? Pentru că am încercat să-i spun că sunt nemulŃumit de hotărârea 
dumnealor şi voi face contestaŃie. Pentru că a venit unul civil, a stat cu acesta de vorbă şi 
i-a spus să-mi ia carnetul. Am să fac contestaŃie. A fost amenda de 8 milioane şi eu nu  
cred că  nu este aşa. Nu văd pe procesul –verbal, că nu se vede şi mi-a spus că probabil au 
criză de hârtie igienică.  
 Mi-a  spus că face ceva pe hârtia mea, cu martori. El nu ştie că am martori. Ce 
trebuie să fac, să-l acŃionez în judecată?  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Să faceŃi contestaŃie. Să nu treacă 15 zile. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 La cine să fi dat eu telefon? L-am sunat pe domnul Viceprimar Inişconi şi i-am 
spus să mă ajute. A spus „Ai încălcat legea? No plăteşte acum”. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Este clar că nu suntem egali. Ei sunt undeva sus-sus iar noi, începând de la 
executiv,  suntem aşa un fel de preş, nimic nu facem bun, noi suntem nişte ... pentru ei 
suntem nişte oameni care... Trebuie să avem un pic grijă şi de noi pentru că prea li s-a dat 
nas, părerea mea. 
 Dl.Panduru Carol 
 Este regretabil ce s-a întâmplat colegei de la APL dar am  o propunere.  De ce nu 
punem cu cartela ca la Consiliul JudeŃean?! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 O să punem. 
 Dl.Panduru Carol 
 Cine are nevoie de un birou, vine  la poartă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cel care vine din Primărie, merge la poartă şi îl preia pe cel care îl caută. 
 Dl.Morar Marcel 
 Domnule Primar, aş avea o mare rugăminte la dumneavoastră. łinând cont că cel 
puŃin în ultima  perioadă  şi oricum de acum încolo specialiştii de la muzeu vor urca tot 
mai des pe Dealul CetăŃii, va începe descărcarea de sarcină arheologică. Ultima solicitare 
pe care am avut-o de a urca specialişti de la Muzeu pe deal a fost de la TVR pentru că se 
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intenŃionează şi este foarte probabil că Cetatea Deva să fie  nominalizată printre cele 10 
monumente ale Ńării. Aş avea rugămintea sau să daŃi  o dispoziŃie celor de la telecabină ca 
pe baza legitimaŃiei de servici de la muzeu să se poată urca cu diverse probleme sau să 
facem o legitimaŃie pentru specialiştii de la muzeu  care să urce de fiecare dată când este 
nevoie pentru asemenea probleme. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vom rezolva situaŃia. 
 Dl. Potopea Pavel – reprezentant cetăŃeni Bârcea Mică 
 Vin în consiliu de 2 ani de zile şi reprezint interesele oamenilor de la Bârcea 
Mică. Aş vrea să vă spun faptic ce s-a realizat. Am obŃinut 2 leagăne, 2 bănci şi 2 coşuri 
de gunoi pe teren. În rest mai avem nişte hotărâri de consiliu. Eu sunt mai pesimist aşa de 
felul meu pentru că avem hotărârea de consiliu cu gazul, de 10 ani, care nici acum nu  a 
reuşit să se pună. Aş vrea dacă s-ar putea pentru asta să se găsească nişte fonduri să 
facem o  pomană  şi-i punem capac, deci să încheiem cu gazul. Acum şi cu canalizarea, 
că şi asta am înŃeles că vine tot din Cristur,  s-ar putea să se întâmple tot la fel, ca şi cu 
gazul, peste 10 ani. Nu aş vrea să-l mai stresez pe domnul Vasiu că tot l-am stresat. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Vă rog să verificaŃi. Ce se face cu podul de pe Cerna? 
 Dl. Potopea Pavel – reprezentant cetăŃeni Bârcea Mică 
 Nimic. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Este în faza de proiectare. 
 Dl. Potopea Pavel – reprezentant cetăŃeni Bârcea Mică 
 Proiectul a fost de 5 luni. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Nu a fost proiect, a fost studiu de fezabilitate. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 De cine a fost făcut proiectul, de IPH? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Nu,  proiectul îl face Drumurile JudeŃene. 

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

Deva, 18 aprilie  2007 
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