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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 18  septembrie  2007,  în şedinŃa  ordinară  

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 
 
Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor  

art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum şi a 
DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.2110/2007. 

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

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

D-na Luchian Mirela 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna consilier Mihet 
Daniela, doamna consilier Hategan Marinela şi domnul Borbeanu Simion.  Întârzie la 
şedinŃă domnul Morar Marcel şi domnul Pogocsan Ferdinand. 

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

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.        
 

Dl.Primar Mircia Muntean  
            Ordinea de zi este următoarea: 
 

1. Aprobarea noului stat de funcŃii şi a organigramei pentru personalul din cadrul 
Serviciului public de întreŃinere şi gospodărire municipală Deva subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 

                   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noului stat de funcŃii şi a noii structuri a posturilor pentru 

personalul din cadrul Serviciului public impozite şi taxe locale subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 
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                   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea statului de funcŃii şi a organigramei pentru personalul din cadrul 

Casei de Cultură Drăgan Muntean Deva subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Reglementarea activităŃii Teatrului de Artă Dramatică Deva; 
                   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Atribuirea denumirii strazii create in cadrul ansamblului de locuinŃe „Orizont” 

conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.297/2006 ; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul canalizare pe 

strada Traian Vuia Deva, în valoare totală de 55.380,25 lei, pentru finalizarea 
reŃelei de canalizare;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul canalizare pe 

strada Nicolae Grigorescu Deva, în valoare totală de 85.829,25 lei, pentru 
finalizarea reŃelei de canalizare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiŃii modernizare 

strada Retezat din municipiul Deva ; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare 

strada Alunului din municipiul Deva”;  
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea studiului de fezabilitate”Poarta acces municipiul Deva-zona 

estica”. 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.364/2005 cu 

modificările ulterioare; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea suplimentării împrumutului în valoare de 25.400.000 lei cu suma 

de 10.700.000 lei de către Consiliul local al municipiului Deva;  
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Acordarea unor prime speciale jucătorilor şi staff-lui tehnic de la echipa de 

seniori ai AsociaŃiei Club Sportiv Mureşul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea vânzării locuinŃelor construite din fondurile statului, în baza 

Decretului Lege nr.61/1990, către titularii contractelor de închiriere; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Înstrăinarea unui teren aparŃinător domeniului privat al municipiului Deva, în 

suprafaŃă de 1507,07 m.p, ocupat de construcŃiile proprietatea S.C. Star Tour 
S.R.L.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Concesionarea prin licitaŃie publică a unui teren în suprafaŃă de 189,00 m.p, 

din domeniul public al municipiului Deva, in vederea realizarii unei baterii de 
9 garaje.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2007 privind 

aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinŃe 
proprietate personală şi atribuirea acestora în folosinŃă gratuită tinerilor care 
beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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18. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor 
terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, conform art.36, alin.2, 3 şi 6 
din Legea nr.18/1991, republicată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare;    

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

„Construire depozit materiale şi unelte” Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.200; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire casă de lemn P+M, fosă septică, alei acces şi împrejmuire” Deva, 
str.Viilor, f.n.;  

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

„Realizare hală cabină vopsitorie auto, amenajări” Deva, str. Plevnei, nr.5; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean     
22. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere şi mansardare firmă” Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire atelier confecŃii metalice şi depozit materiale” în municipiul 
Deva, Calea Zarandului, f.n; 

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

„Construire balcoane pe coloane P+4” Deva, Aleea Streiului, bl.78, sc.1 etaj: 
parter,1, 2, 3, 4; ap. 1, 7, 11, 15, 19; 

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

„Construire Anexă agricolă D+P” Deva, str. Coziei, f.n.; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Realizare locuinŃă familială” Deva, str. Zăvoi, nr.11 
                   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinŃă familială S+P+M, împrejmuire” Deva, str.M. Sadoveanu, 
f.n; 

                   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Construire locuinŃă familială P+1E” Deva, str. Cozia, nr.32; 
                   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Realizare hală producŃie şi service utilaje panificaŃie” Deva, Sântuhalm, f.n; 
                   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 

A.  Suplimentarea cu urmatoarele proiecte: 
1. Modificarea HCL nr.369/2007 privind aprobarea suportarii de la bugetul local a 
cheltuielilor ocazionate de primirea reprezentatilor Comunitatii Montana Bisalta-
Italia in perioada 17-21 septembrie 2007. 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   



 4 

2. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Largire carosabil 
pe str. Axente Sever din municipiul Deva” 

         IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate 
juridica ale Consiliului local al municipiului Deva. 

                 IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 4. Aprobarea Programului de management pentru cainii comunitari din 
municipiul Deva, derulate de catre Consiliul local al municipiului Deva prin 
Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva si Asociatia 
chinologica CANIS Deva. 

         IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 B. Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare inscris la punctul 
17; 

D-na Luchian Mirela 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, completata  si modificata 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, punctele 2,3,4 suplimentar 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: 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, punctul 1 suplimentar 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:14,15,16,18 se adopta cu votul 
a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 15 si 16 necesita vot 
secret.  

 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 La solicitarea domnilor consilieri, am rugămintea să dăm cuvântul mai întâi 
Comandantului PoliŃiei şi Comandantului Serviciului CirculaŃie din cadrul PoliŃiei 
Municipale, pentru a face precizările pe care domnii consilieri le-au cerut. 
 Dl.Teban Andronic 
 La rugămintea mea aŃi fost invitat să veniŃi astăzi în mijlocul nostru. Vreau să 
discutăm despre situaŃia cauzelor din Deva, despre care am spus şi data trecută, referitor 
la: staŃionarea maşinilor pe DN 7 pe traseul care traversează Deva, folosirea vechiculelor 
cu tracŃiune animală în Deva dacă s-a luat vreo măsură şi colaborarea între PoliŃia 
Municipiului Deva şi PoliŃia Comunitară. 
 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 
 O să vă răspund. Domnul comandant  a susŃinut şedinŃa de data trecută şi eu voi 
susŃine şedinŃa astăzi întrucât dumnealui este  în concediu. 
 Referior la aspectele precizate de dumneavoastră, sunt în măsură să vă răspund 
următoarele.  

Referitor la staŃionarea pe DN 7, şoseaua  principală, vă putem spune că este în 
atenŃia organelor de poliŃie.Compartimentul de circulaŃie pe care-l conduce domnul 
Popşor şi care vă v-a explica în câteva cuvinte a luat câteva măsuri pe această linie. 
Problema este foarte importantă şi pentru PoliŃia  Municipală pentru că  avem dese furturi 
din autoturisme în special de combustibili, furturi de motorină. Am întărit dispozitivele 
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de ordine şi siguranŃă publică pe DN7, exact în porŃiunile care ne interesează şi cred că   
s-ar putea să se rezolve problema parŃial şi de către Consiliul local prin iluminare 
corespunzătoare şi prin lărgirea căilor de acces, care am înŃeles că reprezintă unul din 
punctele de interes şi pentru Primăria Municipiului Deva.  
 Referitor la folosirea vehiculelor cu tracŃiune animală, noi am constatat că nu este 
o problemă pe raza municipiului Deva, au caracter cu totul şi cu totul ocazional. Pentru 
cei care au fost prinşi, s-au dat sancŃiuni iar pentru ceilalŃi dispozitivele de ordine îşi vor 
face datoria. 
 Colaborarea cu PoliŃia Comunitară este, consider eu, foarte bună. Avem un 
schimb permanent de informaŃii, au fost invitaŃi la noi, am fost invitaŃi la dânşii. Putem 
spune că în acest segment colaborăm foarte bine. 
 Dl.Teban Andronic 
 De ce am ridicat problema aceasta? Şi în continuare dumneavoastră spuneŃi că  
s-au luat măsuri. Nu s-au luat măsuri!  Putem merge şi la ora actuală  pe teren şi este plin 
de excremente de cal,  deci se circulă în continuare cu caii, se circulă prin centrul oraşului 
cu cai şi cu căruŃe. Şi zilele  trecute au fot cazuri când am întâlnit aşa ceva. 
 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 
 Eu am spus că nu reprezintă un fenomen. Sunt excepŃii într-adevăr, sunt 
sancŃionate fiecare dintre ele. Acesta este şi rostul PoliŃiei, să sancŃioneze faptele de 
încălcare a legii. 
 Dl.Teban Andronic 
 Pentru treaba cu DN 7, putem merge şi la ora actuală, se strangulează DN 7 
circulaŃia pe şosea din cauza staŃionării vehiculelor cu toate că sunt semne de “oprirea 
interzisă”, nu “staŃionarea interzisă”. 
 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 
 În locurile unde sunt semne de “oprirea interzisă”,  PoliŃia îşi face datoria. Pentru 
celelalte segmente de drum, le avem în vedere. Am spus că este o problemă prioritară şi 
pentru  noi.  

Am dispus să se facă o  verificare comparativă, evoluŃia parcului auto comparativ 
cu şoselele şi vă spun că din punctul acesta de vedere o să vă prezentăm rezultatele 
eventual într-o altă şedinŃă de consiliu. Este dată în lucru şi o să vă spunem. 
 Dl.Teban Andronic 

Vis-a-vis de iluminat, cred că Deva este destul de bine iluminată peste tot inclusiv 
pe DN 7.  S-a  rezolvat iluminatul Devei. 
 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 

Este foarte bine, este de bun augur. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce vreau să vă reamintesc este că Primăria şi Consiliul local a iniŃiat acel proiect 

de lărgire şi a DN 7 măcar, spun eu, din partea de la Lukoil de la prima staŃie din 
DorobanŃi şi până la autogară atât a scoarului cu trei benzi de intrare în municipiu  pe 
sens iar pe partea  stângă unde nu sunt privaŃi şi preponderent  domină domeniul public al 
Consiliului local acolo să organizăm nişte sisteme de parcare ca să uşurăm şi activitatea 
poliŃiei. Deranjant este, domnule comandant, că întrebându-i şi eu, aşa şi domnii 
consilieri ne-au răspuns că sunt din Sebeş, că sunt din Gurasada. Foarte puŃini deveni. 
Devenii sunt conştienŃi că pe zona respectivă a opri un tir sau a opri un camion.... este 
normal că şi aşa tronsonul acesta este foarte încărcat de la Ilia la Orăştie.  

Acum, Ministerul Lucrărilor Publice ne-a solicitat ca să facă pe finanŃarea lor. 
Hotărârea de Guvern a trecut astăzi, am fost sunat, v-a prelua Ministerul Transporturilor 
tot tronsonul şi umează ca, Consiliul local să decidă la parcări pe partea dreaptă. Scuarul 
îl vor face pe cheltuiala Ministerului Transporturilor în zilele care urmează. Până atunci, 
sigur că ar fi bine din când în când beneficiind şi de prezenta în mijlocul nostru a 
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reprezentanŃilor  serviciului circulaŃie, să mai treacă un echipaj şi să-i atenŃioneze urgent 
să iasă din trafic. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule comandant, în calitate de consilier vă rog dacă se poate să luaŃi unele 

măsuri ca să fie sprijiniŃi cei din PoliŃia  Comunitară. Vă explic pentru ce motiv. Trebuie 
să existe totuşi o conlucrare foarte strânsă între PoliŃia Municipiului Deva şi PoliŃia 
Comunitară. AtribuŃiile care până nu demult erau atribuŃiile PoliŃiei Municipiului Deva au 
fost preluate şi trecute în sarcina PoliŃiei Comunitare. O parte din cei de la PoliŃia 
Comunitară nu ştiu să intervină şi să ia măsurile strict necesare pentru a interveni şi a le 
pune la punct iar colegii, subalternii dumnevoastră nu se mai implică pentru că nu mai 
sunt în obiectul lor de activitate.  

Deci, rugămintea mea ar fi, cum ar fi cei care au fost la pază şi ordine şi care ştiu 
toate dedesubturile acestei profesii  să faceŃi cumva să-i trimiteŃi ori să-i instruiască pe cei 
din PoliŃia Comunitară, ori să-i sprijine, mai ales să-i sprijine o perioadă ca să putem să 
ajungem să fie sancŃionaŃi cei care distrug coşurile de gunoi, cei care rup băncile, cei care 
rup afişele, cei care distrug  lucrurile concetăŃenilor. Dacă reuşim să sancŃionăm 10-15 
persoane în acest mod atunci şi distrugerile vor fi mult mai mici şi consecinŃele mult mai 
benefice pentru comunitate. 

Rugămintea asta, conlucrarea să existe şi vă spun din ce cauză. Dacă sună un 
cetăŃean la PoliŃie că i-a fost ocupat locul de parcare, este adevărat că cei de la PoliŃie îi 
spun că nu este atributul nostru, dar la fel de  bine poate să spună „Cine este acum în 
zonă? Popescu. Să vină de la PoliŃia Comunitară, du-te cu el, ajută-l şi rezolvaŃi 
problema.” Până îşi intră în atribuŃii şi cei de la PoliŃia Comunitară. 

Cu privire la serviciul de PoliŃie rutieră, ştiu că sunt foarte puŃini, dar şi aici 
trebuie făcut cumva pentru că sunt atribuŃii care le au tot cei de la PoliŃia Comunitară. Cei 
de la Serviciul de PoliŃie Rutieră să-i intsruiască ca să poată să ia măsurile necesare ca să 
ajungem să nu mai avem atâtea probleme. 

Dl.Ghegan Florian 
Profit de ocazie că s-a discutat despre parcări. Noi am cerut într-o şedinŃă 

anterioară din partea societăŃii Urban Construct să ni se spună care este situaŃia 
financiară, care sunt beneficiile estimate pentru acest an  şi ce s-a  rezolvat din ele. Profit 
de faptul că este conducerea societăŃii, doamna Mihulescu aici. Propunerile care se fac şi 
de  aceea aş vrea să revin dacă nu s-ar putea face o colaborare mai bună între PoliŃia 
Comunitară şi PoliŃia Municipală şi societatea care se ocupă de parcări pentru că unul din 
punctele care le avem aici notate ca şi propuneri, nu se pot  încasa sumele pentru cei care 
parchează şi pleacă, nu plătesc. S-au făcut nişte investiŃii, sunt aparate de fotografiat, 
există nişte somaŃii. Aş ruga şi executivul să vadă care este soluŃia cea mai bună. Poate că 
aceste somaŃii dacă au  tot ce trebuie pot să fie socotite ca o taxă locală, să fie încasate de 
către administraŃia publică la sfârşit de an. Sunt nişte propuneri aici, v-aş ruga să le vedeŃi 
şi să vedem împreună cu poliŃia care este forma cea mai bună, cum poate această 
societate legal să încaseze aceşti bani  pentru că sunt venituri ale municipalităŃii. Trebuie 
să avem domnule Primar grijă şi de aceste parcări, să adunăm bani. Chiar ni se spune aici 
că sunt probleme foarte mari, sunt foarte mulŃi care nu reuşesc să recupereze banii de la 
cei care parchează şi nu plătesc şi să găsim forma legală. PropuneŃi dumneavoastră 
împreună cu executivul să vedem cum se poate face. PreluaŃi dumneavoastră treaba 
aceasta  ca şi amendă sau se preiau banii ca şi o taxă la administraŃia noastră şi se 
încasează de către Primărie. Cred că aici ar trebui găsită o soluŃie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Sprijinim ca idee această iniŃiativă este să se doteze cu aparatură de blocat  roŃi. 

Asta este prima soluŃie. Altfel, PoliŃia trebuie să intre pe calculatoare, să pună 2 – 3 
oameni care încontinu să urmărească o amendă de 30 de mii pentru că nu plăteşte 
respectivul. Cred că suma este totuşi mică pentru PoliŃie, pentru noi este importantă 
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pentru Consiliu dar  pentru PoliŃie.... Nu ştiu la efectivele lor şi la câŃi cunosc de aici la 
fel de bine ca şi mine cât este efectivul şi cât de greu se lucrează la ora actuală cu aceste 
efective reduse din PoliŃie ca să intre 2 oameni să urmărească şi parcările.  În schimb, 
dacă există acest sistem pentru cei care blochează roŃile, atunci s-ar face mult mai uşor 
această recuperare că nu are cum să-şi debloce sistemul respectiv fără să meargă să-şi 
achită datoria. 

Dl.Ghegan Florian 
Domnule Primar, trebuie să se găsească o soluŃie. Noi am investit în aceste parcări 

şi Consiliul local a fost de acord cu toate propunerile să se facă parcări la îndemnul 
PoliŃiei care ne-a spus că aglomerarea din centru se poate rezolva prin aceste parcări. Le-
am făcut, acum nu se pot încasa banii. Trebuie să găsim o soluŃie ca aceşti bani să se 
întoarcă la  noi. Că sunt puŃini sau sunt mulŃi, taxele acelea s-au  aprobat în consiliu şi 
trebuie să se întoarcă cumva. Să găsim forma legală, de aceea am spus. 
 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 

Din păcate să ştiŃi că nici poliŃia nu încasează amenzi. Este OrdonanŃa nr. 2 care 
spune exact cum se încasează amenzile. Noi ca PoliŃie nu putem încasa amenzile şi nici 
nu suntem implicaŃi în prelucrarea astfel de date. Noi vă putem sprijini în schimb în 
situaŃia în care solicitaşu sprijin din partea PoliŃiei pentru că majoritatea celor care plătesc 
amenzi sunt recalcitranŃi şi atunci noi vă ajutăm pentru stabilirea ordinei şi a liniştii 
publice.  

Pe partea de încasat  vă rog să ne credeŃi  că  nu avem suport legal.  
D-na  Luchian Mirela 
În sală sunt prezenŃi şi domnii consilieri Morar Marcel şi Pogocsan Ferdinand. 
Dl.Ghegan Florian 
Trebuie să studiem să vedem care este forma legală ca să găsim o formulă să 

rezolvăm problema. Treaba aceasta se întâmplă în toate oraşele mari şi probabil acolo s-a 
găsit. HaideŃi să studiem, să rezolvăm şi problema aceasta. 

Dl.Stan Ion 
Referitor la această problemă, domnule Primar, haideŃi ca săptămâna viitoare, la 

următoarea şedinŃă să facem o hotărâre prin care cei care au contract pentru ridicarea 
maşinilor parcate ilegal în oraş, să ridice maşina la care i se blochează roŃile şi am 
terminat. Vorbim de 2 ani despre problema aceasta. Avem contract cu el, Urban 
blochează roŃile la maşini şi am terminat bâlciul. 

Dl.Jarnea Horea 
Nu este terminat parcul.Este la faza de autorizare. 
Dl.Stan Ion 
Să se pună la roŃi şi Hărăguş să-i ridice maşina că a doua oară nu-şi mai pune 

nimeni maşina. HaideŃi săptămâna viitoare serviciul care se ocupă cu asta să facă 
hotărârea, o semnăm şi la revedere. De 2 ani discutăm la fel şi fiecare parchează unde 
vrea şi râde în nas la Urban pentru 1 leu, nu dau nici un ban. Săptămâna viitoare vă rog să 
faceŃi. 

Dl.Panduru Carol 
Mai am o problemă. Sunt câteva parcări din Deva unde câŃiva cetăŃeni îşi etalează 

maşinile în vederea vânzării, cu afişe cu telefon. Nu plătesc nici parcare, nu plătesc nici 
impozit, nu plătesc nimic. Trebuie să li se pună în vedere şi cred că aici ar putea PoliŃia 
Economică să intervină pentru că nu este normal. Trebuie să aibă societate, trebuie să 
aibă un spaŃiu de vânzare. Ele stau frumos aici la IPH şi mai sunt câteva parcări în Deva. 
 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 

Unde este mai exact zona? 
Dl.Panduru Carol 
Cel puŃin în parcare de aici sunt  2-3 maşini, în parcare la IPH tot 2-3 maşini şi 

mai sunt câteva locuri în Deva unde efectiv îşi etalează maşinile pentru vânzare.  
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 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 
O să avem în vedere. 
Dl.Kovacs Francisc 
Pe cei de la Urban Construct aş vrea să-i rog să facă o evidenŃă foarte clară a 

parcărilor care sunt rezervate de către instituŃii.Dacă mergem în faŃă la Sarmis o să vedeŃi 
acolo o suprafaŃă enormă. Să se verifice dacă aceştia într-adevăr plătesc pentru toată 
suprafaŃa, că este domeniul public. Sunt multe alte locuri unde se pun bare, tot  felul de 
lucruri, lăzi de bere.  

În ceea ce priveşte PoliŃia, vă rog frumos când plecaŃi de aici mergeŃi pe str. 1 
decembrie. Când am venit încoace am încălcat legea de 7 ori pentru că aşa sunt parcate 
maşinile că încurcă şi nu ai cum să nu calci linia continuă şi este linie dublă continuă.  

Şi aici în faŃa noastră, foarte multe maşini de mare tonaj mai ales maşinile de la 
salubritate nu ştiu de la care firmă dar sunt depăşite fizic şi moral şi  fac o poluare în 
Deva de nu există. La multe maşini ar trebui să se retragă certificatele de înmatriculare. 
Tot discutăm de poluare şi circulă maşinile acestea care de fapt se ocupă de curăŃenie. 
Pătează  curăŃenia oraşului. 

Aş mai vrea să vă rog dacă se poate face ceva ordine cu taximetriştii că este o 
nenorocire. Ei ar trebui să fie un exemplu pentru noi amatorii care nu avem experienŃa 
lor.  Stau paralel acolo, mergeŃi în faŃă la Transilvania. Este greu de trecut acolo dar nu s-
au luat măsuri împotriva lor. 

Ce este foarte important este că ar trebui popularizate prin mass-media toate 
amenzile pe care le daŃi. 

Dl.Panduru Carol 
Aş vrea să fac o sesizare. În Micro 15 parchează atât pe trotuare cât şi pe carosabil 

sunt maşini de tonaj mare şi peste noapte când şi parcarea de la Ştrand şi de la fostul 
B.D.A.P.S. se pot parca peste noapte maşini. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Tot pentru circulaŃie, aş ruga pe domnul comandant să ne ajute cu un  răspuns. 

Am solicitat ca la trecerea de pietoni de pe b-dul Decebal la piaŃă intersecŃie cu str. I. 
Creangă acolo unde este farmacia şi la Opera, să montăm un semafor pentru pietoni şi 
autoturisme. La solicitarea mea compartimentul de la Primărie spune că “montarea de 
semafor la trecerea de pietoni la staŃia Opera se va analiza împreună cu serviciul poliŃiei 
rutiere în cazul unui aviz favorabil”. Vă rog să ne daŃi aviz favorabil să putem monta 
aceste semafoare pentru că sunt strict necesare.  Altfel, vin cei de la piaŃă şi jumătate de 
oră tot trec  şi trebuie să stai sau să treci printre ei. Dacă te vede un agent, salut carnet. 
Cred că nu este greu să ne daŃi avizul. 

Dl.Ghergan Florian 
Am cerut domnului comandant în şedinŃa trecută să facă un studiu, să ne spună ce 

investiŃii ar mai trebui să facem noi Consiliul local ca zona centrală unde în anumite 
condiŃii  se circulă bară la bară, să fie defluidizată. Ce ar trebui să facem? Acum am făcut 
tot ce am crezut de cuviinŃă. Domnul Primar a venit cu propuneri de modificare la 
parcări. S-au făcut parcări şi pe dreapta şi pe stânga, s-au lărgit spaŃiile dar dacă vă uitaŃi 
vinerea, sâmbăta şi în sărbători, toată partea de centru este blocată şi se circulă bară la 
bară. V-am rugat, dumneavoastră sunteŃi de specialitate, veniŃi cu nişte propuneri în 
consiliu local să vedem ce ar mai trebui să facem ca această zonă să fie defluidizată. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Radu, partea aceasta centrală care blochează şi ea, am mai ridicat 

această problemă, din faŃă de la fostul R.A.G.C.L., la str. Iuliu Maniu mă refer şi în 
special  pe partea dreaptă că aici este ştrangulat tot până în faŃa Primăriei. 

Dl.Radu Dorin Ioan  
Urmează să se înceapă lucrarea de parcări. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Ce înseamnă ca timp? Cât? O lună, o săptămână? 
Dl.Radu Dorin Ioan  
O săptămână. Este autorizaŃia de construire, pe urmă de începere. Ordinul de 

începere se dă. 
Dl.Szots Ludovic 
Referitor la zona aceasta, dacă am înŃeles bine este vorba  b-dul Iuliu Maniu, da? 

Chiar astăzi a venit executantul unui proiect vis-a-vis a modernizarea, autorizării oraşului 
şi am considerat necesar să mai suplimentăm această lucrare inclusiv cu semaforizarea de 
la pieŃă şi să creăm undă verde  de la gară încoace până sus la intersecŃia cu 1 Decembrie. 
Noi considerăm că pe moment cu o investiŃie relativ mică vom putea soluŃiona şi aceasta 
creând unda verde şi atunci poate să fie accesul mult mai fluid în zona aceasta. 
 Tot aşa, ca să revin şi la DN 7. IniŃial am prins  numai  intersecŃiile de la Sala 
Sporturilor şi de la Gară. Am mai revenit şi acolo şi am zis ca să punem semaforizare şi 
la Lukoil, intersecŃia DorobanŃi cu DN 7 precum şi aici la Kogălniceanu.  Tot pe această 
lungime de segment de drum să creăm undă verde  pentru ca cei care respectă viteza de 
50 km la oră, ca să poată ieşi din oraş fără nici un fel de problemă. 
 Dl. Comisar Dumitru Liviu -  Adjunct PoliŃia Municipală Deva 
 Vreau să fac o precizare. În cadrul PoliŃiei Municipiului Deva funcŃionează 
compartimentul de circulaŃie.Compartimentul de circulaŃie de pe raza municipiului Deva 
nu se află în subordinea mea. Este foarte bine că aŃi ridicat problemele, dânsul este aici şi 
o să fac  oricum o informare către serviciul poliŃiei rutiere.  

În schimb, dacă doriŃi ca şedinŃa să fie eficientă, aş vrea să aducem în discuŃie şi 
problemele de ordine şi siguranŃă publică. În situaŃia în care dumneavoastră apreciaŃi că 
pe raza municipiului Deva este nevoie să se întărească dispozitivul de ordine şi siguranŃă 
publică....Dacă vreŃi cu titlu informativ vă spun cum  se realizează un astfel de dispozitiv, 
evaluăm situaŃia pe fiecare cartier în parte, vedem unde este nevoie de dispozitive, unde  
trebuie amplasate dispozitivele de ordine publică. Sunt locuri unde nu se întâmplă ani 
întregi nimic. Acolo este absurd să punem dispozitive de ordine şi siguranŃă publică 
formate din patrule terestre sau patrule cu auto în condiŃiile în care sunt alte cartiere din 
municipiul Deva care necesită dispozitive sporite. 
 În ideea aceasta, pentru partea de circulaŃie rutieră o să vă vorbească câteva 
minule colegul meu, domnul Popşor, care este Şeful Biroului de PoliŃie Rutieră Urbană, 
care se ocupă de toate aceste probleme. La cele la care nu reuşeşte dânsul să vă dea 
răspuns, eu vă promit că o să facem un material despre tot ceea ce s-a discutat şedinŃa de 
consiliu şi o să-l înaintăm celor care au competenŃă în domeniu. Eu nu mă pot angaja să 
fac demersuri pe care domnul le ştie.  

În cadrul PoliŃiei Municipiului Deva vă rog să spuneŃi dacă aveŃi, pe lângă cele pe 
care eu mi le-am notat  deja şi la care o să vă răspundă domnul Popşor, şi alte  
nemulŃumiri legate de modul de desfăşurare. Referitor la PoliŃia Comunitară, o să facem 
un parteneriat. Avem deja un parteneriat îl  consider eu şi dacă apreciaŃi că avem nevoie 
de mai mult sprijin din partea poliŃiei, nu ezitaŃi să-l cereŃi pentru că vă stăm la  dispoziŃie 
cu tot ce aveŃi nevoie. 
 Vă mulŃumesc. 
 Dl. Popşor Cristian – Şef Birou SiguranŃa CirculaŃiei 

Am văzut că probleme sunt şi vor exista dar vreau să vă aduc la cunoştiinŃă că s-a 
tot pus  problema atelajelor care circulă în Deva, a parcărilor, a staŃionărilor. Este o 
problemă pe care noi de ani de zile o avem în vedere, avem aplicate sancŃiuni cu 
aparatura din dotare pentru oprirea şi staŃionarea în locurile interzise dar cu atelajele 
avem o problemă. Noi sancŃionăm conducătorul atelajului dar acestea trebuie duse 
undeva pentru că dacă-i sanŃionăm şi-i lăsăm să circule în continuare, a doua zi tot cu ei 
ne întâlnim. Amenzile, după cum a explicat şi domnul consilier, se încasează aşa cum se 
încasează.   
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Este o problemă  pe care o întâlnim la circulaŃie, care este nu gravă la nivelul 
municipiului Deva.  Problemele în municipiul Deva la noi se iau şi din comunele 
arondate municipiului Deva. Pe raza municipiului Deva a scăzut numărul de accidente 
grave dar încă mai avem accidente grave pe porŃiunea cuprinsă între Calea Zarandului 
sau DN 7 cu Sântuhalm.  Acolo, dacă se poate să avem în vedere pe mijlocul drumului 
unde sunt cele două benzi continue unde este interzisă întoarcerea - am avut numeroase 
accidente mortale acolo – continuăm să o avem şi să facem exact cum este la ieşirea din 
municipiul Timişoara spre Deva, să punem pe mijlocul  drumului zid ori din beton 
vopsite în 2 culori, ori am văzut că este o firmă care se ocupă de aşa ceva. Ne-au adus 
pliante nouă. Dacă s-ar putea, în funcŃie de banii pe care îi aveŃi să facem până la Petrom. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule comandant, acolo noi am avut o iniŃiativă. Acolo unde se fac cele 2 

centre comerciale vor fi  2 sensuri giratorii. În faŃa celor două sensuri giratorii, vor fi 10 
companii că vor fi în final 5 pe o parte: Real, Metro, Obi, Diego şi încă o firmă de retail 
pe dreapta iar pe stânga va fi Carrefour – am eliberat ieri certificatul şi autorizaŃia 
provizorie. Din ambele părŃi,  informez  pe această cale, au intrat pe de o parte 1 milion 
de euro taxa de autorizare şi pe de altă parte urmează să intre alt milion de euro numai la 
avizare. Pe partea stângă vor fi: Carrefour-ul, Bricostore, Mega Galaxy, Mobexpert şi un 
Hotel Ibis. Ambele vor avea câte o intersecŃie specială care va opri traficul de o parte. În 
faŃa lor ambii au venit cu o variantă de a ne propune aşa cum a numit-o şi domnul 
consilier łonea  “Poarta Brandenbourg”. Urmează să o facem.  Dânşii vor sponsoriza, 
unii cu 50 de mii de euro, ceilalŃi cu 50 de mii de euro, deci cu câte 10 mii de euro va 
contribui fiecare firmă la construcŃia ei care şi ea va diminua puŃin. În funcŃie de ceea ce 
se va construi anul acesta vom dispune ce anume punem între, dacă merită să facem zid 
de beton sau  să găsim o altă variantă de a proteja cele două benzi.  Această poartă va fi 
imediat după staŃia veche a Petrom-ului. Imediat se va construi această poartă de intrare  
cu panorama cetăŃii, forma cetăŃii municipale. 

Dl.Potopea Pavel 
La ieşirea din Hunedoara este la 6 metri de semafor o plăcuŃă pe care scrie ..... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Hunedoara sau Deva? 
Dl.Potopea Pavel 
Cum vi de la Hunedoara la Deva. La semafor trebuie să stai la 1,5 metri dar este 

pus la 6 metri în spate de semafor. Cred că ar trebui pusă pe stâlpul de la semafor că şi 
ieri a fost nebunie acolo. Dacă merge mai în faŃă, nu-l mai vede aparatul şi stau şi cei din 
spate înjură la cei din faŃă. 

A fost un incident la Sântuhalm şi a venit PoliŃia Rutieră şi am ridicat problema 
aceasta.  Mi-au spus că problema aceasta Ńine de Primărie.  
 Dl. Popşor Cristian – Şef Birou SiguranŃa CirculaŃiei 

Este foarte vizibilă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu aş vrea să politizăm această şedinŃă. 
Dl.Potopea Pavel 

 Acolo cine se uită în stânga când conduce o maşină o vezi că este foarte vizibil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule comandant,  nu aş vrea să politizăm  această şedinŃă că a început bine. 
Dl.Potopea Pavel 
Eu vă spun ce se întâmplă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Eu vă spun ce nu s-a întâmplat. Noi, Primăria, ne-am opus timp de 5 ani acelui 
imbecilism teribil promovat de Ministerul Transporturilor sub înaltul patronaj. Nu am 
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vrut nicicum să acceptăm nici măcar forma asta. De zeci de ori mai bine am preferat ca 5 
ani să  stau să sufăr, să sufere toŃi cei de la Hunedoara.  

Acum, prin această bunăvoinŃă a Sântuhalmului şi a preoŃilor de la Sântuhalm, 
comisia ne-a aprobat să intrăm. AŃi văzut că  am demolat transformatorul şi vom demola 
şi de mâine se demolează chioşcul. Vor fi mutate în curtea bisericii. Pe locul existent se 
va face o bandă specială  care va putea să permită construcŃia unui sens giratoriu care  să 
elimine şi să fie nu pe două benzi ca cel din interiorul Devei, cel de la Lido ci să-l facem 
pe trei benzi de rulare toată intrarea. Atunci, lucrurile se vor rezolva. Mâine dacă domnul 
Jarnea  promite că v-a demola şi acest chioşc, săptămâna viitoare vom intra cu Drumurile 
JudeŃene şi vom întregii aceasta. Am motivat atâtor şi atâtor oameni  nepricepuŃi că dacă 
Spitalul JudeŃean se va construi în dreptul Maconului, pe fostul  teren unde se organiza 
Târgul „BălŃata Românescă”.Dacă autostrada se va finaliza, dacă alte 2-3 reprezentanŃe şi 
mă refer aici la Opel, Chevrolete care deja au construite dar şi peste drum a început 
avizarea Wolsvagen şi Audi, în partea aceea  se va crea un trafic care va fi mereu blocat 
de tirurile de pe DN 7 care datorită acestei proaste iniŃiative a Ministerului 
Transporturilor pur şi simplu au blocat toată investiŃia de 600 de miliarde a Consiliului 
JudeŃean prin construcŃia autostrăzii până la Hunedoara. Neapărat acea bandă este 
prioritară şi cu asta vom rezolva şi sensul giratoriu de acolo. Repet, pe 3 benzi ca să poată 
fluidiza. 

MulŃumim domnului comandant şi domnului şef de serviciu şi sperăm că şi cu 
altă ocazie vor da curs invitaŃiei noastre. 

In sala sunt prezenti domnul Morar Marcel si domnul pogocsan Ferdinand. 
I.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

stat de funcŃii şi a organigramei pentru personalul din cadrul Serviciului public de 
întreŃinere şi gospodărire municipală Deva subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

Dl. Dragulesc Dorel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.374/2007 
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Punctul 2  
Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 

stat de funcŃii şi a noii structuri a posturilor pentru personalul din cadrul Serviciului 
public impozite şi taxe locale subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.375/2007 
Punctul 3  

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

de funcŃii şi a organigramei pentru personalul din cadrul Casei de Cultură Drăgan 
Muntean Deva subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Filip Vasu Lia Mladita  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

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

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

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

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

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.376/2007 
Punctul 4   

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

activităŃii Teatrului de Artă Dramatică Deva; 
Dl.Nicodim Ungureanu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Doresc să comunic colegilor că am fost sunat de colega noastră, doamna MiheŃ 
Daniela, care este reprezentantul noastru în A.G.A. Teatrului de Artă Dramatică, care m-a 
rugat să comunic tuturor colegilor că în aceste proiecte, regulamentul şi proiectul pe care 
urmează să-l hotărâm, au fost discutate şi adoptate în A.G.A. în şedinŃa la care a 
participat şi dânsa. Deci, ne roagă să dăm acord, să sprijinim pentru adoptarea  acestor 
proiecte. S-a schimbat optica, nu mai este cum a fost data trecută când reprezentantul  
nostru nu a participat la A.G.A. De data aceasta  a fost implicat şi a participat. Tot ce se 
propune spre a fi adoptat, este propus de A.G.A.. 
 Dl.łonea Vasile 
 În proiect se propune schimbarea denumirii care era pleonasm dar, mai departe, în 
restul anexelor se păstrează denumirea. UitaŃi-vă! În preambul  îşi păstrează denumirea 
de Teatru de Artă Dramatică.  
 Eu propun să schimbăm articolul 5 cu articolul 1 ca să schimbăm prima dată 
denumirea  şi să o aprobăm după care toate să se modifice. O să rămână regulamentul cu 
vechea denumire aici.  
 În privinŃa regulamentului acestuia, mie mi se pare subŃire de tot. Nici nu sunt  un 
cunoscător al domeniului dar consider că la atribuŃii este subŃire de tot.  
 Dl.Morar Marcel 
 Am o întrebare legată de articolul 5 din proiectul de hotărâre. Ştiu că au fost 
discuŃii pe această temă şi aş vrea să stabilim clar în acest moment înainte de a trece la 
vot dacă schimbarea denumirii va fi “Teatrul Dramatic Deva”sau “Teatrul Municipal 
Deva”. Au fost discuŃii pe aceste teme şi aş vrea să se hotărască. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este domnul director aici. 

Dl.Nicodim Ungureanu  
 Într-adevăr dacă spui “Teatrul de Artă Dramatică Deva” este un pleonasm, exact 
cum ai spune “urc sus” sau “cobor jos”. Atunci, îi spunem teatrul dramatic şi nu 
deranjează pe nimeni şi este literar.  
 Cred, eu vin acum cu propunerea,  că dacă i-am spune “Teatrul Municipal” că 
acest teatru de revistă,  de estradă, dramatic este al municipiului Deva. Nu cred că 
deranjează dacă-i spunem “Teatrul Municipal”.  
 Cineva a zis că scrie peste tot “Teatrul  de Artă Dramatică”. Nu puteam să vin în 
hotărârea asta să schimb pentru că până nu trece primul punct eu nu am cum să fac. A 
rămas cu aceiaşi denumire pentru că părea neelegant să schimb.  
 Dacă dumneavoastră doriŃi, puteŃi să-i spuneŃi “Teatrul Dramatic” sau “Teatrul 
Municipal”. Este acelaşi lucru. “Teatrul de Artă Dramatică” este neliterar. Dar, nu trebuie 
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să ne oprim la acest lucru. Regulamentul, ca să-i explic domnului, la consiliul artistic.... 
consiliul artistic în orice teatru indiferent că este dramatic, că este de stat, că este 
municipal, are aceleaşi atribuŃiuni. Este cu rol consultativ, propune sau discută repertoriul 
pentru că directorul având dreptul de semnătură nu poŃi să-i propui directorului ceva. 
Consiliul administrativ este cu rol deliberativ dar, pentru Consiliul local este tot cu rol 
consultativ pentru că banii vin de la Consiliul local.  Dumneata poŃi să-mi propui să fac o 
piramidă de 5.000 de mc dar Consiliul local nu acceptă aşa ceva. Asta este. Consiliul 
artistic este cu rol consultativ, directorul adună să zicem 5,10 sau 20 de oameni care 
crede că sunt cei mai reprezentativi din compartimentul artistic şi se consultă pentru 
politica repertorială a teatrului dar având dreptul se semnătură vă spun eu că este cu rol 
pur consultativ. 
 Dl. Ardelean Nelu 
 Domnule director, propuneŃi, faceŃi propunerea dumneavoastră vis-a-vis de teatru. 

Dl.Nicodim Ungureanu  
 Eu aş vrea să trecem consiliul artistic, consiliul administrativ, organigrama şi 
regulamentul pentru că vreau – şi vă rog să mă credeŃi că vreau – să intru o dată în 
legalitate. Pe mine mă tot evaluează fără să am o organigramă. Nu se poate! 
 Vă răspund la punct cu punct şi dacă nu este logic sau nu este firesc ce scrie aici, 
mă supun hotărârii dumneavoastră.  Vă rog, dacă dumneavoastră doriŃi, este la mâna 
dumneavoastră să-i schimbaŃi astăzi denumirea. DoriŃi  “Teatru Municipal” şi mi s-ar 
părea firesc pentru că acest teatru a fost al Devei şi trebuie să rămână al Devei. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cred că faŃă de denumirea de “Dramatic”, este mai bun “Municipal”. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Întotdeauna sunt de acord cu domnul consilier Ghergan. Mi se pare normal să 
luptăm pentru patrimoniul nostru şi pentru încercarea fiecăruia  indiferent  de ce culoare 
are, de a mai pune mâna şi a mai palma ceva din patrimoniul municipalităŃii. 
 Aici nu am ştiut să fim uniŃi niciodată. Sperăm ca măcar acum pe ultimii metrii să 
fim. 
 MulŃumim şi eu cred că este o idee extraordinară. 

Dl.Nicodim Ungureanu  
 Vă mulŃumesc. 
 Dl.Morar Marcel 
 Propun un amendament în sensul modificării articolului 5 ”Aprobă schimbarea 
denumirii instituŃiei din Teatrul de Artă Dramatică Deva în Teatrul Municipal Deva”. 
 D-na Luchian Mirela 
 Articolul nr.5 va deveni articolul nr. 1 iar la articolul nr. 1 se va Ńine cont de 
amendamentul domnului Morar Marcel. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, tinand cont de aceste 
modificari. 

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.377/2007 
Punctul 5  

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

strazii create in cadrul ansamblului de locuinŃe „Orizont” conform P.U.Z. aprobat prin 
H.C.L. nr.297/2006; 

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.378/2007 
Punctul 6  

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

unor lucrări suplimentare la obiectivul canalizare pe strada Traian Vuia Deva, în valoare 
totală de 55.380,25 lei, pentru finalizarea reŃelei de canalizare;  

Dl.Davidescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Am mai semnalat pratica asta şi am să mai semnalez chiar dacă o fac în van.  

Practica aceasta mi se pare nu păguboasă, nu vreau să spun un cuvânt urât. Permanent se 
vine cu suplimentări. Se câştigă nişte bani la licitaŃie şi se vine cu suplimentări. Sunt 
situaŃii când înŃeleg suplimentările dar aici să vi cu 135 de metri de canalizare?! Cam atât 
are o stradă. Eu dacă măsuram cu pasul sau din ochi, nu greşeam cu 135 de metri.Au 
răsărit peste noapte societăŃi comerciale acolo, nu a văzut cine a făcut studiul ăsta de 
fezabilitate? Totuşi să vi cu o suplimentare de 135 de metri pe o stradă ... Canalizarea nu 
este suficientă, este o Ńeavă. Este mult totuşi. Este mult şi nu ştiu, ori nu sunt profesionişŃi 
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cei care fac asemenea studii ori o fac din birou şi nu pe teren. Imposibil este să nu mergi . 
Ca valoare este 10%, ca sumă este modest. AŃi au 50%. 

Dl.David Ioan 
ŞtiŃi că proiectanŃii atunci când aleg să facă o reŃea de canalizare sau de apă 

găsesc nişte soluŃii care ulterior se dovedesc a fi în teren păguboase. Din acest motiv apar 
tot felul de culpe, tot felul de lungiri, apar tot felul de situaŃii neprevăzute şi din acest 
motiv proiectul de bază nu poate fi respectat. Sigur că el se modifică după aceea.  

AveŃi exact  în hotărârea următoare iarăşi o prelungire care probabil o să vă dea  
de gândit. Acolo, într-adevăr peste calea ferată au fost câteva societăŃi comerciale 
alimentate iniŃial cu apă care s-au desfiinŃat, au apărut tot felul de firme private pe 
respectivul teritoriu iar contorul a rămas ăla vechi. La calea ferată există un contor, un 
branşament şi sunt o grămadă de firme. În momentul de faŃă sigur că trebuie să  tragi apa 
pe stradă şi să se alimenteze fiecare.  

Noi la Apaprod avem probleme deosebite, mai ales cu cei de pe strada Ardealul.   
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să vă rog şi eu ceva. Am fost martor sâmbătă la o situaŃie catastrofală în 

care s-a prăbuşit tot canalul peste angajaŃii de acolo. Am dispus imediat astuparea întrucât 
este canal cu apă, soluŃie reparatorie. Pânza freatică este subŃire. Pentru acea zonă avem 
obligaŃia să săpăm la o adâncime de măcar 4 metri  ca să putem face scurgerea spre staŃia 
de epurare. Aş vrea ca domnul director tehnic, cei care sesizează în momentul în care se 
mai întâmplă  aceste surpări, să fie invitaŃi şi unii dintre consilierii locali ca să spună 
“domnule, am fost la faŃa locului şi am văzut”. Altfel, într-adevăr înclin să dau şi eu 
dreptate domnului consilier că tot vin. Dar acolo pe partea aceea cu Grigorescu mereu am 
avut probleme. ŞtiŃi situaŃia cu grâul, când le-am afectat grâul din cauză că proiectarea a 
fost de 1 metru  lăŃime şi până la urma urmei s-a finalizat cu 3 sau cu 4 metri, datorită 
lucrărilor şi excavărilor suplimentare care s-au făcut. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.379/2007 
Punctul 7  

Dl.  Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executării 
unor lucrări suplimentare la obiectivul canalizare pe strada Nicolae Grigorescu Deva, în 
valoare totală de 85.829,25 lei, pentru finalizarea reŃelei de canalizare;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.380/2007 
Punctul 8   

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

suplimentare pentru obiectivul de investiŃii modernizare strada Retezat din municipiul 
Deva ; 

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Teban Andronic 
Referitor la lucrarea aceasta de pe Grigorescu. Trec zilnic pe acolo şi am văzut  

cum se execută lucrarea. Mie mi s-a părut aşa ca orice cetăŃean că acolo nu prea fac 
lucrări  corecte şi de calitate. Sunt zile în care nu a lucrat nimeni acolo, sunt zile când a 
lucrat, sunt lucrări care le efectuează nu ştiu la ce barem. Chiar am stat lângă dânşi când 
au betonat acolo  şi au turnat peste mocirlă şi după 2 zile s-a dus în jos. Nu ştiu cine 
execută lucrarea dar după părerea mea nu face lucrare de calitate. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.381/2007 
Punctul 9  

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

de Fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Alunului din municipiul 
Deva”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.382/2007 
Punctul 10  

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

de fezabilitate”Poarta acces municipiul Deva-zona estica”. 
Dl.Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
Sunt convins că o să mai fiu la gazetă cu bulină neagră  dar  eu vă amintesc  

că mie îmi provoacă şi plăcere. Cresc în ochii lumii. 
Trecând peste considerentul acesta, vă spun că mă opun acestui proiect pe care  

am decât să-l numesc “Poarta Brandenbourg a Devei”. Dar, acum, inspiraŃia îmi spune că 
mai bine aş denumi-o “Poarta lui Sadam Hussein de la Bagdad” sau a “Hesbolahului 
muşahedin  de  la Teheran” 

Ca  să investim  totuşi  7 miliarde  pe nişte fantezii – că  aşa le consider -  nicăieri 
în Europa nu am găsit aşa ceva,  noi criticăm populaŃia maghiară din Harghita şi Covasna  
că pun porŃi cu tot felul de inscripŃii care nu-şi au rolul nici istoric, nici în conformitate cu 
Europa  şi noi construim porŃiu aiurea. Mi se pare aşa, un elan  de a cheltui banul public 
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fără rost şi asta ma duce cu gândul că, cu cât înaintăm în mandate, cu cât avem mai multe 
mandate cu atât creşte spiritul acesta de grandoman.  

Nici nu mă mai miră că Ceauşescu după 25 de ani de conducere a Ńării a făcut 
Casa Poporului. Dumneavoastră, domnule Primar, dacă rămâneŃi 25 de ani ca Ceauşescu 
faceŃi Megatropolis aici.  Era vorba aceea, “gloanŃele sunt reci şi provoacă pneumonie”. 

Eu consider că oricât şi indiferent cât de mulŃi bani avem în buget, avem multe de 
realizat şi nu vă spun cu iz populist deloc. GândiŃi-vă pe Grigorescu, nu au nici un wc. Să 
le facem un wc că dacă te duci în zona aceea îŃi pui batista pe cap nu la las. Dacă mă duc 
mai  departe să faceŃi un proiect pentru oameni.  VeniŃi să facem fel de fel de 
grandomanii dinastea care trebuie să rămână în istorie neapărat. Unii au rămas în istorie 
şi pentru lucruri normale şi modeste. 

Deci, mie încă o dată mi se pare că aruncaŃi banii şi bani publici. Cu banul nostru 
putem face orice fantezii. Ne trezim diminieaŃa şi vrem să facem ceva, să facem, nimeni 
nu o să se opună. Când mă gândesc că, dacă socotim câte impozite se plătesc ca să 
strângem această sumă de 7 miliarde,  ca să faci ce? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Pot să vă răspund? Lăsând la o parte faptul că mai mult de jumătate din această 

investiŃie precum şi realizarea care nu-mi aparŃine pentru că nu aveam cum să visez  sau 
să cred că voi face o poartă aşa cum nu am crezut.Am crezut în dezvotarea Devei, am 
crezut în dezvoltarea oraşului că era normal să cred în calitate de primar, de reprezentant 
al comunităŃii locale de atâŃia şi atâŃia ani, nu puteam să cred niciodată în acestă 
dezvoltare extraordinaă pe care  municiplitatea a luat-o şi care ne permite şedinŃă de 
şedinŃă fie că este extraordinară, fie că este ordinară să  aprobăm zeci şi zeci de investiŃii  
nu de 7 miliarde, ci de sute şi sute de miliarde.  

Aşa cum am dat un exemplu trecător, ca să nu vă spun de restul care au generat 
câteva impozite că ne-au lăsat mască şi în această săptămână de la magazinele mai mici 
sau pur şi simplu de la investiŃiile private întâmplătoare la care noi afară de avizele 
necesare privind P.U.D.-ul nu am avut nici o participare dar care au generat nisşte 
impozite şi nişte surse de venit extraordinare. V-aş aminti proiectul cetăŃii de 590 de 
miliarde din care 290 de miliarde... ÎncercaŃi măcar dumneavoastră, consilieri locali, să  
informaŃi  corect alegătorii. Unii deputaŃi ca Vântu şi ca Nicula nu-i mai lăsaŃi să 
dezinformeze lumea. Deci, sunt 290 de miliarde surse europene.  Doar 190 de miliarde 
sunt banii noştrii a Consiliului local luaŃi tot printr-un credit prin care  Exim Bank  a 
susŃinut jumătate din dobândă.  

Sunt 250 de miliarde pe care le-am plătit onor cash la alŃi directori care ştiŃi ce au  
fost şi  ce pacoste au reprezentat  pentru municipalitate încât nici dumneavoastră cei din 
P.S.D. nu-i mai vreŃi şi nu mai vreŃi să auziŃi de ei şi nu l-aŃi mai ales preşedintele 
dumneavoastră, al judeŃului. Acum,  după ce ieri după 3 ani de muncă cu un sistem 
îmbătrânit, învechit şi un antipopulaŃie cum a putut să fie sistemul energetic în ultimii 3 
ani împotriva acestui proiect de consiliu în care noi am crezut. Dumneavoastră aŃi greşit, 
cu părere de rău vă spun pentru că dorim să facem într-adevăr o dezbatere vie astăzi.  
V-aŃi opus unui proiect în care noi am crezut cu toŃii şi astăzi, domnule consilier łonea, 
suntem mândri că l-am realizat, concesionarea serviciului către Termoelectrica şi 
menŃinera unui tarif.... 
 Dl.łonea Vasile 
 MinŃiŃi , domnule Primar, aŃi vrut altceva, să preluaŃi Mintia. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 LăsaŃi că o să vă dau voie să vorbiŃi mai departe că o să luăm actele şi  o să vedeŃi 
că v-aŃi opus. Pe lângă acesta, ce nu  aŃi ştiut ca să poată să fie totuşi realizat după o 
muncă de 3 ani,  vreau să spun că Primăria Deva a plăti 250 de miliarde  bani care aş fi 
putut să-i eşalonez că mi-aş fi permis cu actuala conducere sau cu actualul Guvern. Nu! 
Am spus că este corect ca şi energeticienii aceia să beneficieze de banii Consiliului 
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Local. De ce i-am dat? Păi nu mă întrebaŃi! Pentru că i-am avut, domnule łonea, pentru 
că i-am avut! Pentru că, până luna trecută când a izbucnit această avalanşă a investiŃiilor, 
aveam şedinŃă în fiecare dimineaŃă cu toate serviciile şi le spuneam că reportez 50 de 
miliarde de la o zi la alta că nu am ce face cu ei. Bugetul l-aŃi aprobat dumneavoastră, nu 
l-am aprobat eu, nici nu am gândit.  Am estimat noi creşteri dar nu am putut să credem că 
după ce 12 ani de Primărie a crescut cu 9%, am subestimat, a fost sub bugetul preconizat 
anul acesta să văd încheiat un buget poate cu 20-25% peste cifra care ne-am propus-o 
dacă şi aceste investiŃii încep. Atunci, sigur că, am venit în întâmpinarea acestor 
investitori 10 magazine mari, pe care şi le-a dorit şi Sibiul cu tot centrul lor cultural. Iată 
că nu au putut să fie în stare să aducă nici Obi, marea firmă germană care era pe spatele 
fiecărui fotbalist şi în toată tribuna meciului pe care l-am văzut cu toŃii – amical dintre 
România-Germania  - şi nici Carrefour. În urmă cu 6 luni plângeam când am văzut cum 
Sibiul explodează şi cât este de departe de Deva. Iată că nu mai este. În 3 luni Sibiul nu 
mai este. Revenim pe aceiaşi piaŃă cu ei pentru că lumea a conştientizat că oricum 
împreună cu Hunedoara suntem o aglomeraŃie urbană de peste 150 de mii de locuitori. 
Mai departe, sigur că la solicitarea lor de a face ceva atractiv şi pentru aceste mari 
investiŃii de 200 de milioane de euro într-o lună de zile. Dacă era în 2 luni spuneam că 
mai aveam timp să ne gândim. Măcar o poartă de intrare pentru aceste centre comerciale 
trebuia să gândim. Să nu uităm că ele ştiu să facă, unii un cinematograf în aer liber pentru 
tineri iar cei din dreapta sigur că aşa a venit în proiect acel al doilea patinoar care-l vor 
construi nu pentru deveni ci pentru toŃi cei care cumpără acolo la magazinul Real şi care 
se va deschide în 1 noiembrie. 
 Deci, sigur că, probabil nu aŃi avut toate aceste informaŃii. Eu sunt dispus să vă 
dau o parte din ele însă să ştiŃi că lucrurile s-au mişcat atât de repede în ultima perioadă în 
municipiul Deva încât ne şochează şi pe noi pentru că sunt investiŃii mari care generează 
nişte profituri uriaşe şi o ridicare şi o altă abordare a municipiului. V-am dat 3 proiecte  
mari. Reabilitarea cetăŃii, a fost 3 ani de muncă până când acum 4 zile am semnat acel  
contract pentru reabilitarea totală.Profesorii, poate renumiŃi în întreaga Europa ca domnul 
Szabo, de la cel mai mare specialist european pe domeniul siturilor istorice şi a 
descărcărilor arheologice precum Dana Marcu de la Târgovişte  şi nu-l contest pe domnul 
Virgil Polizu care este şi şeful de proiect şi de care am amintit de zeci de ori aici ca decan 
al FacultăŃii de Arhitectură a UniversităŃii din Bucureşti. Deci, oameni care s-au aplecat 
la ceea ce am dorit să facem. Dacă nu le-am putea face, nu am avea de unde să le plătim 
domnilor.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, cred că nu trebuie să punem atâta patimă în discursurile noastre 
pentru că aŃi văzut că în comisie această investiŃie a trecut. Ideea este următoarea. 
Domnul łonea a motivat aici faŃă de toată lumea  că, cu aceşti bani să facem ceva pentru 
populaŃia municipiului. Urmărind proiectul de hotărâre studiul făcut de această societate, 
vreau să vă spun că nu mi se pare corect pentru cetăŃenii municipiului ca un obiectiv de 
136 de mp să coste 221 de mii de euro, că este mare, că este mic, că este cum aŃi vrea 
dumneavoastră.Dacă facem un calcul estimativ simplu, acum se construieşte cu 500 de 
euro/mp. 136 de mp cu 500 de euro vine 68 de mii de euro. Mi se pare foarte mare 
diferenŃa de la 68 de mii de euro până la 221 de mii de euro. Cred că ar trebui  societatea 
care a făcut acest studiu să vină cu o justificare că mi se pare mult, de 3 ori mai mult 
decât ar fi o sumă de investiŃii care este acceptată de Uniunea Europeană ca investiŃii, 
costuri pe metru pătrat. Am vrea ca să se revadă acest studiu şi să se vină cu explicaŃie 
reală de ce poate să coste atât de mult. 
 Dl.Gros Daniel 
 Vreau să fac 2 precizări. În primul rând  valoarea lucrărilor de construcŃii montaj 
este de 135 de mii de euro, se poate observa în Devizul general dacă-l aveŃi acolo.  
DiferenŃa este TVA şi proiectare. 
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 A doua precizare. Domnul Primar a omis la începutul şedinŃei să prezinte situaŃia, 
un fel de lobby care a şi început de fapt. În proiectul de hotărâre dacă ne uităm scrie clar 
la capitolul finanŃare, acolo se spune că o parte din bani vor fi alocaŃi de la bugetul local 
iar o parte din donaŃii şi sponsorizări. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Ce înseamnă în total? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Deja 100 de mii de euro sunt. 
 Dl. Ghergan Florian 

Dacă sunt, de ce trebuie să facem ceva care costă mai mult decât trebuie? 
 Dl.Gros Daniel 

Domnule consilier, este un obiectiv complex. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am obŃinut  acum  3 ani  o finanŃare de la Banca Transilvania şi destinaŃia pe care  

au dat-o onor şi unii din colegi ai noştrii şi ai dumneavoastră, şi onor prea sfinŃiŃi de la 
direcŃiile descentralizate şi cărora nu le pasă şi nici nu vin să întrebe vreodată „Domnule 
cum staŃi cu acest proiect?”Suntem în al treilea an şi nu au fost în stare să monteze o pistă 
de tartan deşi eu m-am opus întotdeauna şi am spus „domnule, nu merită să o facem 
aceasta” dar am zis doar având în vedere că şi Deva are tradiŃie cu atletism şi care din 60 
de mii de euro a băncii s-au făcut 120 şi din 120 valoarea finală a fost 180 şi la 180 se 
mai adaugă nu ştiu ce solicitări…. Dar, am zis dacă Partidul Democrat o cere şi 
preşedintele o cere,  o facem şi pista de tartan să-i mai  dăm peste nas că uite domnule ce 
face şi Partidul Democrat.Lăsându-i în pace,  iată ce a făcut DirecŃia de Sport cu Partidul 
Democrat, cu acea pistă.  Sunt 3 ani de zile cu banii în cont. Nu puteŃi, sunteŃi toŃi aici, nu 
puteŃi să spuneŃi unul din aceşti oameni că eu m-am opus sau am spus Biroului Juridic 
sau DirecŃiei Tehnice „vă rog faceŃi”. Tot timpul le-am spus „băieŃi, puneŃi încă”. „Cum 
să mai punem, domnule Primar?”. „Mai puneŃi 60 de mii să o terminăm odată şi să o 
facem domnule o dată că este marea lor investiŃie pentru municipalitate”. Iată că nu o mai 
terminăm. Am ajuns să reparăm tot stadionul cu ajutorul dumneavoastră şi a celui care a 
pus inimă şi suflet  şi iată că avem şi rezultate şi nu reuşim să facem o pistă. Lăsăm 
mlaştina aia acolo să ne batem joc de bieŃii copii. Păi, haideŃi să punem mâna să rezolvăm 
aia, că aia poate să fie 180 de mii o fâşie de…. Cum o fi, tot nişte praf mărunt este pus 
acolo şi o mică folie. Aia poate să fie 180! Atâta sunt preŃurile. Şi astea au venit, omul 
acesta lucră la proiectant, la profesorul de la Timişoara. Nu le-am făcut noi, nu l-am 
gândit eu, nu am spus eu. Normal că, fiind peste dumul naŃional implică nişte riscuri şi 
nişte costuri pe care şi le asumă profesorii ăştia. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Mă miră poziŃia noastră, adică stăm să ne gândit la 135 de mii de euro. Venind de 
la Szigetvar am văzut un oraş de 11 mii de locuitori. Nu le-a fost frică să construiască o 
bază de agrement, un bazin, o bază balneară de 16 milioane de euro. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Noi facem de 10. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 6 milioane de euro pentru… Ca noi acum  să  discutăm pe 135 de mii de euro, 
când  deja s-a discutat. Deci, mă miră că ne cramponăm la asta când s-a discutat de la bun 
început şi domnul Primar a răspuns. 50 de mii de euro sunt de la investitorii de pe partea 
dreaptă, 50 de pe stânga, vedem poate mai vin şi poate nici ăia 135 de mii de euro nu mai 
trebuie să-i plătim. Nu merită oraşul Deva să aibă o intrare cu care să ne mândrim, să 
ştim că am intrat într-un municipiu? De ce? Dacă alte oraşe nu au, Brandenbourg-ul s-a 
dărâmat, dacă în alte locuri nu mai simbolizează ceea ce au simbolizat, noi nu putem să 
ne facem o poartă de intrare? De ce să nu ne facem o poartă de intrare? Cel care vine v-a 
aea totuşi o tresărire să vadă o asemenea intrare.  
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 Dl.łonea Vasile 
PuneŃi poarta pe Grigorescu acolo. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule coleg,  pe Grigorescu dacă le facem wc şi din termopan, vă garantez că 
după  2 săptămâni îl găsiŃi bucăŃi şŃi tot noi îl facem că-l fură. Aşa cum fură capacele de 
la canalizare şi tot. Orice le faci tot acolo este. Lor aşa le place să trăiască. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Toalete şi duşuri le-a făcut elveŃienii, da, Daniela?! 
 D-na Muntianu Daniela 
 Da. Le-au distrus. Au intrat şi le-au dezafectat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu este un motiv să nu le facem, le facem în fiecare an. În fiecare an le cumpărăm 
câte un bloc. Dar, la fiecare bloc cumpărat, tot de aici  de la dumneavoastră cineva  ne 
reclamă.  
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, pentru a stabili adevărul şi în faŃa presei şi în faŃa celorlalŃi 
colegi, eu nu am greşit cu Mintia. Dumneavoastră atunci aŃi spus că vă daŃi demisia, aŃi 
spus-o public, dacă nu veŃi prelua Mintia la Consiliul municipal, vă daŃi demisia.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dar nu este târziu. 
 Dl.łonea Vasile 
 Vă văd în funcŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Niciodată nu este târziu. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dacă aŃi avea onoare, aŃi face-o. Acesta este adevărul, nu ce spuneŃi 
dumneavoastră. 
 Să ştiŃi că în Europa, cei care au reabilitat cetăŃi, au făcut-o după ce au avut apă, 
după ce au avut iluminat public, după ce au avut străzi, trotuare, după ce au avut 
civilizaŃie normală. Spunea cineva în Belgia, un orăşel similar cu Deva şi-a reabilitat 
cetatea după ce în Belgia au fost iluminate toate străzile.  Noi facem invers. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Iluminatul arată bine, domnule consilier. Nu ne mai criticaŃi, nu merită să ne 
criticaŃi. Dacă Deva nu este iluminată… 
 Dl.łonea Vasile 
 Dumneavoastră ştiti foarte bine că sunt locuinŃe în Deva care sunt adevărate 
focare de infecŃii. Acolo nu ne-am gândit niciodată să dăm un ban.  Totuşi, banii aceştia 
cu care facem noi investiŃiile publice sunt adunaŃi de la toŃi. Ei ar trebui să se întoarcă 
către majoritatea populaŃiei, nu către o parte. Dumneavoastră băgaŃi 400 de miliarde în 
Aqua Land acela şi acolo nu o să vină omul care nu are posibilitate să-şi plătească apa 
rece acasă. Acela nu o să facă jacuzzi la dumneavoastră acolo. InvestiŃia o faceŃi din banii 
tuturor şi din banii lor. Şi ei plătesc impozite  pe locuinŃe şi faceŃi un lucru pe care nu o să 
şi-l permită niciodată. O să spuneŃi  că astea sunt populisme. PuteŃi să mă faceŃi şi 
populist că accept cu plăcere. Asta este realitatea, domnule Primar, asta este realitatea 
pură. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Asta, cam aşa cum aŃi spus. 
 Dl.łonea Vasile 
 Cam astea sunt. VeniŃi mai departe cu un proiect de încă 100 şi ceva de miliarde 
pentru Aqua Land. FaceŃi ca la pocker.  DeschideŃi cu câŃiva lei şi după aceea veniŃi cui 
câteva milioane.   Ne păcăliŃi dumneavoastră cu câte o investiŃie dinasta. Vă mai aduceŃi 
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aminte că s-a făcut împrumutul de 400 de miliarde  şi acum mai suplimentăm cu 100 de 
miliarde. Până la sfâşit se ajunge la 500.  Nu face nici aceia în Las Vegas. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule consilier, sunt de acord cu o parte. Noi le facem, dumneavoastră le 
vindeŃi sau le naŃionalizaŃi dar acum cât suntem noi la putere, noi le facem. Le facem să 
le aibă şi copii şi când dumneavoastră vă săturaŃi, atunci le vindeŃi şi faceŃi blocuri şi le 
reparaŃi locuinŃele. Exact unde i-aŃi băgat, toate le-au distrus, toate blocurile  pe care le-
am dat… DuceŃi-vă la turnuri, că nu le-a dat aşa Statul român, nici Statul comunist. Le-a 
dat toate aranjate,  aşa cum au fost mai strâmbe dar au fost curate. Au ras tot. Au vândut 
chiuvetele, au vândut caloriferele, au vândut instalaŃiile, au vândut tot şi avem turnurile 
pe care le avem. Din 10 nenoriciŃi unul care-şi face se trezeşte a doua zi cu …. Nu este o 
soluŃie. Este o soluŃie să le faci la fiecare după  posibilităŃile lor, să fie foarte clar, după ce 
pot să-şi îngrijească singuri. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

           2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

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

           2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

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

           2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

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

           2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

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

           2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

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

           2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

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

           2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptată Hotărârea nr.383/2007 
Punctul 11  

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

modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.364/2005 cu modificările ulterioare; 
D-na  Presecan Adriana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 

 Dl.Kovacs Francisc 
 Aş dori în program să fie trecută şi str. Pincio, să fie aleea Ioan Corvin.  
 D-na Luchian Mirela 
 V-aş ruga să consemnaŃi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
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 La Aleea Ioan Corvin este o urgenŃă nemaipomenită. Vă rog să mă credeŃi că vor 
fi demonstraŃii. O să vină în faŃa Primăriei 100 de oameni, că nu mai au răbdare. 
 Aş vrea să întreb pe doamna Secretar dacă ştie vreo hotărâre pe care am votat-o 
eu şi am avut vreun interes personal. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Nu pot să comentez, mă abŃin. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pe  ziarul independent Messagerul de fapt nu sunt supărat dar m-a criticat foarte 
urât. Mi-a pus o poză aşa de urâtă acolo. 

Dl.  Primar Mircia Muntean   
 Şi aşa funcŃionarii publici nu-l citesc. Lucră numai 7 zile şi îl  Ńin  pe aici că ăla îl 
citesc, îl ascund aşa să nu cumva să-i vadă Primarul în birou. Ştim noi,  dar ne facem şi 
noi că ştim cât putem duce. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.384/2007 
Punctul 12  

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

suplimentării împrumutului în valoare de 25.400.000 lei cu suma de 10.700.000 lei de 
către Consiliul local al municipiului Deva;  

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

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

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

                      2 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian şi łonea Vasile) 

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

                      2 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian şi łonea Vasile) 

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

                      2 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian şi łonea Vasile) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
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                      2 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian şi łonea Vasile) 

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

                      2 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian şi łonea Vasile) 

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

                      2 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian şi łonea Vasile) 

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

                      2 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian şi łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr.385/2007 
Punctul 13  

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

prime speciale jucătorilor şi staff-lui tehnic de la echipa de seniori ai AsociaŃiei Club 
Sportiv Mureşul Deva; 

D-na Angela Guran 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  

 D-na Nicula Viorica  
 Din partea compartimentului de specialitate, o singură modificare dorim. Este 
vorba de  Cap. 51.02, nu 67 Cultură, recreeri. 51.02  AutorităŃi publice, la articolul 3.   

Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să întreb dacă este legal ca noi să dăm prime echipei, dacă este legală  

această hotărâre, doamna Secretar? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este legal. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ar trebui să faceŃi o diferenŃiere. Nu este normal ca antrenorul să i-a aceiaşi sumă 
cu un jucător de rezervă. Ar trebui să se facă cumva pentru ca titularii să ia mai mult, 
adică să se lupte  şi cel care stă rezervă.  Există o luptă corectă în fotbal.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cu acest amendament şi banii să fie înmânaŃi de Consiliul Local Deva în şedinŃă 
festivă. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 In ordinea aportului fiecăruia. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu aş propune să suplimentăm suma şi să dăm câte 4 mii de lei la fiecare.  
Consider că, dacă avem bani şi este o treabă foarte bună, să suplimentăm şi să dăm 
oamenilor că sunt jucători pe primul loc.  

Văd că sunteŃi în asentimentul meu, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mă puneŃi pe gânduri.  
Dl.Ghergan Florian 
Nu puteŃi să spuneŃi că nu. V-aş ruga să consemnaŃi. 
Dacă  tot suntem la aceasta, aş vrea ca pe acest tabel să fie şi echipa de la Bodz  

Gym de exemplu, care sunt campioni mondiali, pe care i-am ajutat cu acele sume ca să 
ajungă. Să-i trecem  şi pe dânşii, să-i dăm la fiecare câte un premiu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Şi eu sunt de acord. 
 D-na Nicula Viorica  
 Deocamdată discutăm despre acest club. Eventual putem purta o discuŃie înt-o 
şedinŃă  următoare, să avem toate elementele. 

Dl.Ghergan Florian 
 Putem discuta acum. 
 D-na Nicula Viorica  

Să avem toate elementele de la Body Gym pentru că nu ştiu câŃi jucători sunt 
acolo. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Să vină şi băieŃii. 
Dl.Kovacs Francisc 
La capi tolul acesta, vreau să-i mulŃumesc doamnei director şi domnului Primar că 

la un simplu telefon au făcut un  bine la Body Gym. 
Această realizare a clubului, a celor care fac culturiem,  nu s-ar fi putut dacă nu s-

ar fi aprobat finanŃarea respectivă de doamna director şi de domnul Primar.  
D-na Luchian Mirela 
Doamna director, ne încadrăm în buget pentru a mării suma  de la 3 mii la 4 mii? 

 D-na Nicula Viorica  
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă au intrat atâŃia bani cum să nu fie bani, doamna Preşedinte?! 
D-na Luchian Mirela 
Am întrebat dacă sunt la  capitolul sport. 
Dl.Ghergan Florian 
Ii trecem la capitolul sport, spune-Ńi acum să-i trecem. 
Dl.Panduru Carol 
Să se dea diferenŃiat. Probabil conducerea clubului aprobă fiecărui jucător să se 

dea o sumă. 
 D-na Nicula Viorica  

Să decideŃi exact pentru ce persoană acordaŃi banii. Deci, dacă doriŃi pentru 
antrenor mai mult, să precizăm acum. 

Dl.Panduru Carol 
Sigur. 

 D-na Nicula Viorica  
Cum precizaŃi dumneavoastră în hotărâre, aşa se vor da banii. Nu putem să cerem 

mai târziu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu aş propune să formulăm aşa. La propunerea domnului consilier Ghergan şi a 

domnului  Kovacs, să se facă o diferenŃiere şi primii 5 alături de antrenor să fie cu suma 
asta. Eu spun să mergem pe forma asta.Să li acorde un bonus în plus de 1.000 ron la 
antrenor şi la primii 5 care sunt titulari, meci de meci. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Primar, o rugăminte am. Colegul Ghergan  a spus să suplimentăm suma 

cu câte 1.000 ron, deci ar fi 28 de mii în plus. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
La titulari am spus, acum nu o să plătim 11 plus antenorul. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cum a spus el iniŃial, este 1.000 la fiecare. Aceşti 28 de mii pe care-i suplimentăm 

pe listă pentru că noi nu ştim de aici care sunt titulari din 11, antrenorul îl ştim dar 
jucătorii nu-i ştim. Aceşti 28 de mii să fie împărŃiŃi la antenori, masior şi primii 5 din 
echipă. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Problema este că din 11 eu am zis să acordăm pe criteriul domnului Ghergan doar  

la cei care au numerele de meciuri că sunt titulari de duminică care nu au jucat nici măcar 
1 meci. El a jucat numai  duminică titular că a fost unul accidentat. Atunci, să lăsăm la 
aceia strict care au numărul de meciuri jucate. 11 oameni să fie suplimentaŃi plus 
antrenorul în funcŃie de meciurile jucate. 
 D-na Nicula Viorica  

La titulari iar... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu există titulari, este greşeală de exprimare. Există număr de joc 11 cu număr de 

jocuri în picioare. Titulari pot să fie şi cei care nu au jucat niciodată şi atunci primesc 
primii 11 cu cel mai mare număr de jocuri şi antenorul. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, tinand cont de modificarile 
propuse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.386/2007 
Punctul 14  

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

locuinŃelor construite din fondurile statului, în baza Decretului Lege nr.61/1990, către 
titularii contractelor de închiriere; 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.387/2007 
Punctul 15  

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

teren aparŃinător domeniului privat al municipiului Deva, în suprafaŃă de 1507,07 m.p, 
ocupat de construcŃiile proprietatea S.C. Star Tour S.R.L.; 

Dl.Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism a avizat favorabil. 
D-na Luchian Mirela 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 3 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
 Vă rog să faceŃi propuneri. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Propun ca membri ai comisiei de negociere: d-na Mermezan Ana Elena, dl. Lazăr 
Danil,dl. Oană Nicolae Dorin şi dl. Pogocsan Ferdinand iar ca membrii supleanŃi pe:dl. 
Ardelean Nelu, dl. Blendea Zamfir, dl. Borbeanu Simion şi d-na Breazu Elena. 

La punctul 4 este comisia  de contestaŃii aşa cum am hotărât şi care se păstrează 
pentru toate hotărârile. 

Rog să hotărâm preŃul la articolul 2. Am o nelămurire. Am văzut studiul de 
evaluare. Sunt puŃin cam nelămurit. Acolo se propune preŃul de 5 euro deşi evaluatorul 
face referire că în zonă  teren extravilan se vinde cu 10 euro.  Nu putem atunci ăsta să-l 
acceptăm la 5 euro. In evaluare spune. Eu nu înŃeleg raportul de evaluare. Dacă în zonă 
extravilanul se vinde cu 10 euro, dânsul propune cu 5 euro! 

Dl.Socol Augustin 
Este terenul ocupat de construcŃii. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu ştiu dar dacă îi intravilan îl dau cu 5 euro faŃă de extravilan care este cu 10 ? 
Dl.Socol Augustin 
Este intravilanul Archiei. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu fac o propunere. Propun 12 euro / mp, să nu avem surprize să ajung iarăşi la 

Alba. 
Dl.Ghergan Florian  
Este bine dacă gândiŃi aşa. 
Dl.Ardelean Nelu 
Terenul este la Archia nu este la Deva şi este ocupat de construcŃii. 
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Dl.Jarnea Horea 
Din evaluarea depusă de evaluator pentru susŃinerea proiectului, preŃul este de 4,5 

euro fără TVA.   
D-na Luchian Mirela 

 Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Dl.Ghergan Florian 
AŃi supus la vot amendamentul ? Care este preŃul ?  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prima dată se va vota hotărârea  pe urmă se va supune la vot suma propusă. 
D-na Luchian Mirela 
Mai sunt alte propuneri sau rămâne preŃul de evaluare care a fost propus de 

evaluator? A fost luat un preŃ de la agenŃiile imobiliare. Acolo este o construcŃie. 
Dl.Ghergan Florian 
Noi avem un coleg care a făcut o propunere.  
Dl. łonea Vasile 
Propunerea se face în funcŃie de... nu de ceea ce propune evaluatorul. Este o 

propunere de 12 euro. 
Dl.Luchian Mirela 
Supun la vot amendamentul propus de domnul consilier, şi anume preŃul de 12 

euro/mp.  
     S-a votat cu 8 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 

 Dl.łonea Vasile  
 Decizia de a propune preŃul nou, unde a rămas liber,  este a consiliului pe baza 
unor documente : evaluări, preŃul real în teren.Deci, noi propunem un preŃ nu evaluatorul. 
AtribuŃia este a noastră. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

PreŃul a rămas cel propus de evaluator. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Trebuie 2/3 din consilieri. 
 Dl.Socol Augustin 
 Nu, pentru că acesta este amendament. 

Dl.Luchian Mirela 
 Este amendament. 
 Dl.łonea Vasile  
 Doamna Preşedinte, nu confundaŃi. Nu este nici un amendament. Aici, la punctul 
2 trebuie completat preŃul, face parte din proiectul de hotărâre, nu este nici un 
amendament. Poate nu aveŃi  noŃiunea termenului. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Poate nu a observat. 
Dl.Luchian Mirela 

 Am observat foarte bine.  Cine a pus  preŃul de 4,25 de euro a făcut un preŃ de 
evaluare. Acolo sunt nişte clădiri. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Noi suntem Consiliul local şi interesul nostru este. 

Dl.Luchian Mirela 
 La amendamentul pe care l-a propus domnul consilier Oană sunt 8 voturi  pentru   
şi 10 voturi  împotrivă. 
 Dl.łonea Vasile 
 Cu cât trebuie să treacă ? 

Dl.Luchian Mirela 
 La hotărârea în ansamblu trebuie 2/3, noi suntem la amendament. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Fiecare punct, nu numai hotărârea în ansamblu.  
 D-na Secretar  Sârbu Laura 
 Hotărârea per ansamblu se adoptă cu 2/3. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Articolele nu fac parte din hotărâre, doamna Secretar ?! 
 Dl.Lazăr Danil 
 Hotărârea în sine este una şi un articol este alta. 

Dl.Luchian Mirela 
 Deci, la articolul numărul 2 a rămas 10 voturi « împotrivă»  şi 8 voturi « pentru »  
pentru preŃul de 12 euro. Acum, la hotărârea per ansamblu, la articolul 2 v-a rămâne 5 
euro/ mp dumneavoastră veŃi vota « împotrivă »  sau vă veŃi « abŃine » sau veŃi vota 
«pentru » . 
 Dl.Socol Augustin 
 Corect. 

Dl.Luchian Mirela 
 Atunci v-a pica hotărârea. 
 Dl.Lazăr Danil 
 Înseamnă că acel articol nu a trecut, nu înseamnă că nu a trecut  hotărârea. 
 Dl.Socol Augustin 
 Corect. 
            D-na Luchian Mirela 
 Încă nu am ajuns la votul hotărârii pentru că mai este articolul numărul 3.  
 Dl. łonea Vasile 
 Hotărârea în ansamblu  cu câte voturi trece? 
 D-na Luchian Mirela 
 Cu 2/3 din  numărul consilierilor dar noi încă nu am votat hotărârea. Am votat un 
amendament la articolul 2. A fost o propunere. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Dacă hotărârea este cu 2/3, articolele nu sunt cu 2/3? 
            D-na Luchian Mirela 
 Noi încă nu am votat hotărârea. 
 Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 13 voturi pentru şi  

     5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.  

                                    Teban Andronic, dl.Kovacs Francisc şi dl.  

                                    Pogocsan Ferdinand) 

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

     5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.  

                                    Teban Andronic, dl.Kovacs Francisc şi dl.  

                                    Pogocsan Ferdinand) 

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

     5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.  

                                    Teban Andronic, dl.Kovacs Francisc şi dl.  

                                    Pogocsan Ferdinand) 

La art. 3 este vot secret.   
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: 

-D-na Mermezan Ana Elena - 18 voturi pentru 
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-Dl. Lazăr Danil - 18 voturi pentru 
-Dl.Oană Nicolae Dorin- 18 voturi pentru 
-Dl.Pogocsan Ferdinand -17 voturi pentru 1 impotriva 
 Membrii supleanŃi: 
-Dl. Ardelean Nelu, - 18 voturi pentru 
-Dl. Blendea Zamfir- 18 voturi pentru 
-Dl. Borbeanu Simion- 18 voturi pentru 
-D-na Breazu Elena- 18 voturi pentru 

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

     5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.  

                                    Teban Andronic, dl.Kovacs Francisc şi dl.  

                                    Pogocsan Ferdinand) 

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

     5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.  

                                    Teban Andronic, dl.Kovacs Francisc şi dl.  

                                    Pogocsan Ferdinand) 

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

     5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.  

                                   Teban Andronic, dl.Kovacs Francisc şi dl.  

                                    Pogocsan Ferdinand) 

 

Dl.Ghergan Florian 
 Vreau să vă spun că am fost împotriva preŃului. PreŃul era o problemă care nu mi-
a convenit. Din punct de vedere al dreptului de proprietate, nu am nimic împotrivă  să se 
refacă dreptul de proprietate. 
 D-na Luchian Mirela 
 La articolul nr. 3.... 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 S-a votat prin vot secret.  
 D-na Luchian Mirela 
 Votăm hotărârea per ansamblu.  
 Dl.David Ioan 
 Cât este preŃul? 
 D-na Luchian Mirela 
 5 euro, 4,25 fără TVA. 
 Dl. Panduru Carol 
 Au fost împotriva  preŃului,  nu al hotărârii. 

Dl.Ghergan Florian 
 Da, domnule, am fost împotriva preŃului dar nu suntem împotriva hotărârii. 
 D-na Luchian Mirela 
 Atunci, preŃul a rămas de 4,25 euro fără TVA. 

Dl.Ghergan Florian 
 La preŃ nu am fost de acord dar mă supun majorităŃii şi sunt pentru dreptul de 
proprietate. 
 D-na Luchian Mirela 
 La articolul nr. 2 au fost pentru  preŃul de 12 euro, 8 voturi „pentru” , 10 voturi 
„împotrivă”. 
 PreŃul a rămas de 4,25 euro fără TVA. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 Articolul 1 s-a votat, articolul 2 s-a votat. A rămas articolul 3 prin vot secret şi 
hotărârea per ansamblu şi gata. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Trebuie să votăm per ansamblu hotărârea. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Dacă per ansamblu este nevoie de 2/3 şi pe articole este nevoie de 2/3. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

In  lege nu spune asta. 
Dl. Kovacs Francisc 
Aşa spune legea ! 

 Dl.Socol Augustin 
 Domnule consilier, dacă-mi permiteŃi,  per ansamblu nu este cu vot secret. Atunci, 
de ce aŃi adoptat prin vot secret hotărârea? Hotărârea per ansamblu nu se adoptă cu vot 
secret iar articolul 3  s-a adoptat prin vot secret. 

Dl. Kovacs Francisc 
 Articolele se votează  cu 2/3. 
 Dl.Socol Augustin 
 Atunci şi hotărârea prin vot secret. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Hotărârea se adoptă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie. 
 Dl.Socol Augustin 
            Hotărârea nu articolele. 
 D-na Luchian Mirela  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

     1  abtinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.388/2007 
Punctul 16  

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

licitaŃie publică a unui teren în suprafaŃă de 189,00 m.p, din domeniul public al 
municipiului Deva, in vederea realizarii unei baterii de 9 garaje.; 

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

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

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

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

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

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

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

D-na Luchian Mirela 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 6 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
 Vă rog să faceŃi propuneri. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Propun ca din comisie să facă parte : dl. Stan Ion, dl. Teban Andronic, dl.  
Toth Andrei şi dl. łonea Vasile.  
 Ca membrii supleanŃi propun pe: dl. Ghibu Simion, dl. David Ioan, dl. Ghergan 
Florian şi d-na HaŃegan Marinela. 

D-na Luchian Mirela 
 Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: au fost 18 voturi valabil exprimate. 
  Comisia de  selectare a ofertelor : 
- Dl.Stan Ion – 18 voturi pentru 
- Dl.Teban Andronic- 17 voturi pentru 1 vot impotriva 
- Dl.Toth Andrei – 18 voturi pentru 
- Dl. łonea Vasile –17 voturi pentru 1 vot impotriva 
- Dl. Jarnea Horea – 18 voturi pentru 
- D-ra NuŃu Silviana – 18 voturi pentru 
- D-ra Biro Diana – 18 voturi pentru 
 
 Membri supleanŃi : 
- Dl.Ghibu Simion – 18 voturi pentru 
- Dl. David Ioan– 18 voturi pentru 
- Dl. Ghergan Florian –17 voturi pentru 1 vot impotriva 
- D-na HaŃegan Marinela –– 18 voturi pentru 
 

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

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat.   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat.   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.389/2007 
                                                                            
Punctul 17 - RETRAS 
Punctul 18  

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

constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul 
municipiului Deva, conform art.36, alin.2, 3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată şi a 
Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare;    

Dl. Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  



 34 

Comisia urbanism a avizat favorabil. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.390/2007 
Punctul 19  

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

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire depozit 
materiale şi unelte” Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.200; 

D-na Rosu Madalina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.391/2007 
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 casă de 
lemn P+M, fosă septică, alei acces şi împrejmuire” Deva, str.Viilor, f.n.;  

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.392/2007 
Punctul 21  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare hală cabină 
vopsitorie auto, amenajări” Deva, str. Plevnei, nr.5; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.393/2007 
 
Punctul 22  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere şi 
mansardare firmă” Deva; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.394/2007 
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 atelier 
confecŃii metalice şi depozit materiale” în municipiul Deva, Calea Zarandului, f.n; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.395/2007 
 
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 balcoane pe 
coloane P+4” Deva, Aleea Streiului, bl.78, sc.1 etaj: parter,1, 2, 3, 4; ap. 1, 7, 11, 15, 19; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
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            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.396/2007 
Punctul 25  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire Anexă 
agricolă D+P” Deva, str. Coziei, f.n.; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łeban Andronic 
La ce se referă “anexă agricolă”, « construire anexă agricolă »? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă explică şefa de la Biroul urbanism. 
D-na Rosu Madalina 
Anexă agricolă. 
Dl.łeban Andronic 
În anexă agricolă poŃi să bagi porci, flori, salată, melci. Nu se poate da aprobare  

pentru anexă agricolă de porci sau de vaci în Deva. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă explică doamna Roşu. Vă rog să o înŃelegeŃi că este nouă. HaideŃi să trecem 
mai departe. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.397/2007 
Punctul 26  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare locuinŃă 
familială” Deva, str. Zăvoi, nr.11 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.398/2007 
 

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 locuinŃă 
familială S+P+M, împrejmuire” Deva, str.M. Sadoveanu, f.n; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.399/2007 
Punctul 28  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinŃă 
familială P+1E” Deva, str. Cozia, nr.32; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.400/2007 
Punctul 29  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Realizare hală producŃie şi 
service utilaje panificaŃie” Deva, Sântuhalm, f.n; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.401/2007 
Punctul 30  

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

bugetului general pe anul 2007; 
D-na Viorica Nicula 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget a avizat favorabil. 

 Dl.Rachită Ciprian 
 Din partea compartimentului de specialitate am de făcut o propunere.În cadrul 
Cap. 70.02. “LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” la lit.C “Alte Cheltuieli de 
investiŃii, IV, sc schimbă denumirea poz. 29 “Amenajare PiaŃa Victoriei” în “Concurs de 
soluŃii urbanistic pentru PiaŃa Victoriei şi b-dul 1 Decembrie în vederea întocmirii PUD-
ului” şi suplimentarea acestei poziŃii cu 35.000 lei care se vor transfera de la Cap. 51.02. 
“AutorităŃi publice şi acŃiuni externe” Titlul 20 ”Bunuri şi servicii”. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.402/2007 
 

Punctul 1 suplimentar   
Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 

nr.369/2007 privind aprobarea suportarii de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de 
primirea reprezentatilor Comunitatii Montana Bisalta-Italia in perioada 17-21 septembrie 
2007. 

D-na Neicu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
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Comisia de buget a avizat favorabil. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.403/2007 
Punctul 2 suplimentar 

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

de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Largire carosabil pe str. Axente Sever din 
municipiul Deva” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.404/2007 
Punctul 3 suplimentar  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.405/2007 
Punctul 4 suplimentar  

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

Programului de management pentru cainii comunitari din municipiul Deva, derulate de 
catre Consiliul local al municipiului Deva prin Serviciul Public de Intretinere si 
Gospodarire Municipala Deva si Asociatia chinologica CANIS Deva. 

Dl. Dragulesc Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana  
Comisia  protectie sociala a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.406/2007 
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Diverse 

Dl. Kovacs Francisc 
Pe strada Împăratul Traian, doamna şefă de Urbanism, vă rog să daŃi dispoziŃie de 

încetare a lucrărilor de la nr. 6 că nu respectă proiectul.  łineŃi cont de ce am spus. Vă rog 
să daŃi dispoziŃie de încetare a lucrării. Se construieşte o casă acolo şi-i afectează pe cei 
doi vecini.  
 D-na Luchian Mirela  
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
 

Deva, 18 septembrie  2007 
 
 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Luchian Mirela                Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


