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Proces - Verbal 

încheiat astăzi,  20 martie  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, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei  Primarului municipiului Deva, nr.690/2007. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

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

Dl. Primar Mircia Muntean  
Înainte de a  începe lucrările şedinŃei, vă rog să  dăm cuvântul domnilor profesori 

să-şi spună punctul de vedere şi să abordăm acest punct cu prioritate, ca să nu-i Ńinem pe 
toŃi aici. Cei care doresc să rămână, pot să rămână în continuare, care nu, se pot retrage. 

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

anunŃându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 17 consilieri. Şi-a anunŃat absenŃa domnul consilier Borbeanu 
Simion. Întârzie la şedinŃă domnul consilier Kovacs Francisc şi domnul consilier Morar 
Marcel. 

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

InvitaŃi ai Consiliului local Deva, directori din unităŃile de învăŃământ din 
municipiul Deva, prezenta care mă bucură. 
            Înainte de a intra în lucrările şedinŃei doresc să urez un călduros La multi ani celor 
care şi-au aniversat sau isi aniverseaza ziua de nastere în aceasta lună: dl.Lazar Danil 
(14.03.) şi dl.Toth Andrei (23.03).  

Mai întâi, aş vrea să le acordăm atenŃie invitaŃilor noştrii, domnilor profesori, să le 
aducem la cunoştinŃă programul de dezvoltare şcolară în 2007. 

În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 28 februarie 2007 , precum 
şi procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local. 
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Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul 
pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 28 februarie 2007 , însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

“Sinteza procesului –verbal din data de 28 februarie 2007. 
   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.474/2007, cu respectarea prevederilor legale. 
   Din numărul total de 21 de consilieri aleşi au fost prezenŃi un număr de 19 

consilieri.  
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier MiheŃ Daniela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 23 de puncte şi 5 puncte suplimentare. 

S-au adoptat  27 de hotarari, respectiv de la nr.92-118. Punctul 14 din ordinea de zi a fost 
retras. 

   Mentionez ca in ceea ce priveste Hotararea Consiliului local nr.117/2007 
Institutia Prefectului judetului Hunedoara a formulat obiectii”. 

D-na MiheŃ Daniela   
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 28 februarie 

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

unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Ordinea de zi este următoarea:  

I    Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Deva; 
II.  Proiecte de hotarari, privind:  

1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Joca Gabriel; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noului Regulament de organizare şi functionare a Consiliului local 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul „Serviciului 

public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului Deva”, 
serviciu fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva; 

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

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

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea articolului 1, litera „d” al Hotararii Consiliului local nr.201/2005 

privind stabilirea şi sanctionarea faptelor ce constituie contraventie la 
Normele metodologige aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.400/2003; 

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

atribuirea in vederea inchirierii către solicitanŃi, a locuinŃelor situate în 
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imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27(fostă T.Maiorescu), aflate în administrarea 
Serviciului public local de asistenŃă socială, ulterior modificata şi completata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea atribuirii în vederea închirierii către familia Hobean Valeria, a 

apartamentului nr.3 în suprafaŃă utilă de 20,35 mp, situat în imobilul din Deva, 
str.N.Grigorescu nr.8 bis, corp C4, aflat în administrarea Serviciului public 
local de asistenŃă socială; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Constatarea incetarii contractului de inchiriere nr.13655 din 26.07.1999 

incheiat între Consiliul local Deva şi Bucoviceanu Emil Iosif si aprobarea 
extinderii cu o cameră în suprafata de 12,65 mp si dependinte pentru 
Bucoviceanu Dorin Ionel – detinatorul contractului de inchiriere nr.13656 din 
26.07.1999 incheiat cu Consiliul local Deva, pentru locuinta situata în Deva, 
Aleea Romanilor, bl.6, sc.4, ap.14; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea deplasarii doamnei Annerose Bran in perioada 25 aprilie – 12 mai 

2007, in orasul Herseaux – Belgia, in vederea participarii la Programul 
educational european „Socrates, actiunea Comenius 1, proiect lingvistic”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea acordării de finantare nerambursabila de la bugetul local al 

municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, 
asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără scop patrimonial cu personalitate 
juridică, care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor 
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat 
şi asociaŃiilor pe ramură de sport judetene, asociaŃiilor/fundaŃiilor care 
înfiinteaza şi administreaza unitati de asistenta sociala, care desfasoara 
activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes 
public local; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea parteneriatului municipiului Deva cu Colegiul Tehnic Energetic 

„Dragomir Hurmuzescu” in vederea depunerii proiectului „Cresterea calitatii 
educatiei prin dotari cu mijloace moderne de predare-invatare in domeniul 
mecanic” la Inspectoratul Scolar al judetului Hunedoara şi a participarii la 
selectia de proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare 
Scolara al Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum şi a cofinanŃarii 
proiectului mentionat; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea contractării unui imprumut de către Consiliul local al municipiului 

Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

str.16 Februarie”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „ReparaŃii şi amenajari 

interioare – Club Jandarmerie – Inspectoratul de Jandarmi judetean 
Hunedoara” 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama 

contribuabilului Ghibu Violeta cu domiciliul in Deva, Aleea Plopilor, bl.G1, 
ap.17; 

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

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

construire „Locuinta familiala tip duplex”, in municipiul Deva, 
str.Vulcan(prelungire), F.N.; 

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

construire „Locuinta familiala D+P+2+M”, in municipiul Deva, str.Bejan, 
F.N.; 

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

„Extindere spatiu comercial”, in municipiul Deva, str.Mihail Kogalniceanu, 
bl.F5, ap.63; 

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

„Construire imobil locuinte colective(6 apartamente), cu regim de 
inaltime:D+P+2”, in municipiul Deva, str.Oituz, nr.28; 

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

construire „Locuinta familiala D+P+1+M”, in municipiul Deva, str Retezat, 
F.N.; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Revocarea art.2 al Hotararii Consiliului local nr.117/2007 privind constituirea 

Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul 
organizat pentru ocuparea postului de Director al „Teatrului de Arta 
Dramatica Deva” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea noii organigrame şi a noului stat de functii, precum şi pentru 

modificarea Regulamentului de organizare şi functionare al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
III. Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu 
urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii “Modernizare Piata 
Agroalimentara din municipiul Deva” 
2. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada 
drumul garii şi Mihai Viteazul din municipiul Deva”. 
 

Dl.Oană Dorin 
Propun ca punctul 11 să devină punctul 1 al  ordinii de zi.  Punctul 11  

“Aprobarea parteneriatului municipiului Deva cu Colegiul Tehnic Energetic (...)”  ceea ce 
interesează pe toŃi profesorii, reprezentanŃii şcolilor care sunt în sală. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cu suplimentarea ordinii de zi şi cu propunerea ca punctul 11 să devină punctul 1 
pentru că este şi domnul director aici, aş ruga să votaŃi ordinea de zi în forma care a fost 
prezentată. 

D-na MiheŃ Daniela 
În sală este prezent şi domnul consilier Kovacs Francisc. 
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Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate. 
      S-a votat cu  14 voturi pentru şi  

                4 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban                                            

                                               Andronic, Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan  

                                              Florian) 

Supun la vot ordinea de zi prezentată şi completata.    
      S-a votat cu  14 voturi pentru şi  

                4 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban                                            

                                               Andronic, Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan  

                                              Florian) 

Supun la vot propunerea ca, punctul 11 să devină punctul 1 pe ordinea de zi. 
     S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1,3,4,5,13,14,22,23,punctele suplimentare 1-2 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:9-12,15-21 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: 6-8 se adopta cu 
votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie si potrivit Ordonantei 
Guvernului Romaniei nr.35/2002, art.2, proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi la 
punctul 2 se adopta cu votul a  cel putin 2/3 din numarul consilierilor in functie. 
 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Propun să revenim la invitaŃii noştrii înainte de a trece propriu-zis la proiectele de 
hotărâre. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Încă din anul 2000, probabil că mulŃi au uitat sau cei care au avut sau nu au avut 
de a face cu astfel de programe, am trimis un comunicat în martie 2000 că toate 
proiectele din învăŃământ, din sănătate sau din cultură-sport vor fi finanŃate de către 
Consiliul local de atunci, în proporŃie de 80%. Deci, se ştie, fără să ne mai întrebaŃi doar 
veniŃi cu el şi să le ratifice Consiliul local. Dacă aduceŃi o finanŃare de 20% consiliul 
local  intră cu finanŃare de 80% pentru că am vrut să arătăm deschidere dar şi la vremea 
respectivă reticenŃa Ministerului Sportului că încă nu era desfiinŃat şi trecut în subordinea 
Ministerului Transporturilor, era instituŃie separată, învăŃământul separat, sănătatea 
separată, Ministerul muncii separat, ca să arătăm pentru că noi Consiliul local întotdeauna 
am făcut  pe forŃele noastre şi mai ales în acea perioadă neagră 2000-2004. Toate aceste 
proiecte pentru care dumneavoastră aveŃi o finanŃare doar de 20%, vi se cofinanŃează de 
către Consiliul local până la 80%. Deci, noi vom intra acolo unde trebuie,  să se aprobe cu 
bunăvoinŃa ministerelor dumneavoastră. 

Acum vă dau câteva exemple. Am solicitat la patinoar 5% ca să vedem bunul simŃ 
al Ministerului Sportului şi să-l facem olimpic, pentru a putea desfăşura competiŃii de 
hochei. Nu au dat nici un ban. Am demarat proiectul cu bazinul de înot. Am solicitat 10 
% ca să participe, ca să-l facem olimpic pentru concursuri de înot. Nu au participat cu 
nimic. Am solicitat în repetate rânduri pe toate programele, pe toate programele de 
mediu,  participarea din partea ministerelor de doar 5-10%, să vedem o bunăvoinŃă, să nu  
lăsaŃi singuri, autorităŃile locale. Niciunde nu am fost sprijiniŃi. Atunci, sigur că le-am 
făcut cât mai fiabile şi  cât mai avantajoase pentru noi pentru că acolo vor fi costuri. Pe 
fiecare  proiect pe care dumneavoastră îl aduceŃi vor fi costuri de întreŃinere, costuri de 
personal, costuri de cheltuieli energie, apă, ştiu eu câte şi mai câte auxiliare de genul 
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acesta.  SunteŃi toŃi directori şi vă ocupaŃi şi cu problemele administrative în unităŃile pe 
care le conduceŃi. 

Dacă vedem bunăvoinŃă că un 20%, că ministerele dumneavoastră sau partenerii 
dumneavoastră vin şi le acodă către Consiliul local, Consiliul local are toată bunăvoinŃa 
să vină cu 80% şi să vi le susŃină. Mai ales că sunt foarte puŃini în lume, toată lumea 
solicită programe şi proiecte şi asta este pentru dumneavoastră un semnal de alarmă că 
trebuie să-l trageŃi la copii, la clase, să-i cultivăm un pic. Toată lumea spune că programe 
şi proiecte înseamnă băiatul acela care-l face pe calculator. Nu! Programul proiect este ce 
spune directorul sau primarul sau consilierul cu iniŃiativă, nu consilierul care tace şi care 
votează împotrivă sau pentru, ci cel care aduce o idee pentru unitatea dumneavoastră. 
Toată lumea dacă întrebăm, dacă presa face o astfel de interpelare la cetăŃeni, toată lumea 
spune  “băiatul acela care stă undeva în birou şi bate programul”. Programul acela este 
urma unui demers făcut de şeful instituŃiei în speŃă directorul sau repet, cine are puterea 
de decizie ce program să se facă. Se face acestă distincŃie, să înŃelegeŃi. De aceea, veŃi  
avea cred, tot sprijinul  pentru derulare. 

MulŃumesc. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Doamna preşedinte, domnule Primar,  văzând proiectul de hotărâre numărul 11 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Nu  am ajuns încă la punctul 11.  Am spus că va deveni punctul 1 al ordinii de zi 
dar mai avem ceva înainte de a intra în lucrările şedinŃei. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu am trecut la ordinea de zi. Este primul. Să lăsăm directorii să-şi pună cuvântul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Despre asta era vorba. Vroiam să discut exact despre ce aŃi spus dumneavoastră, 
domnule Primar. Văzând proiectul numărul 11, am solicitat doamnei Secretar  să invite la 
această şedinŃă a Consiliului local pe toŃi directorii şcolilor pe care le avem în subordinea 
Primăriei pentru că am observat că un singur proiect a venit pentru a face un parteneriat 
cu Primăria, pentru a fi finanŃat. Mesajul nostru este că noi vă susŃinem toate proiectele 
pe care le aveŃi. Ideea este că până la sfârşitul lunii – pentru asta am dorit să veniŃi şi să 
fiŃi aici – până la sfârşitul lunii trebuie să depuneŃi aceste proiecte la Inspectoratul Şcolar. 
Împreună cu Inspectoratul Şcolar să veniŃi şi să facem un parteneriat, dacă este cazul, 
pentru că sunt unele care se finanŃează 100%, altele nu. VedeŃi pe ce  proiect veŃi merge. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sunt la biroul programe 3 fete care oricând vă vor sta la dispoziŃie cu toată 
documentaŃia pentru că ele au şi pe regiune şi pe naŃional toate modalităŃile şi tot ceea ce 
trebuie să întruniŃi, ca să realizaŃi un astfel de proiect. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi la Inspectoratul Şcolar este un departament care se ocupă de programe şi de 
aceea vă rugăm să urgentaŃi aceste programe pentru că este păcat că pierdem nişte 
finanŃări.  Acesta era mesajul pentru care am vrut să veniŃi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dacă doreşti, doamna Roşca, să spui ceva în plus, te rog să spui. 
 D-na Camelia Roşca 
 Este programul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării. Inspectoratul şcolar a fost 
numit să informeze, să facă afişe şi să facă informare în toate unităŃile de învăŃământ. Pe 
baza unor adrese sau solicitări de finanŃare adresată Primăriei Deva, o să se organizeze o 
şedinŃă de consiliu înainte de termenul de anul acesta, care este 30 martie. Anul viitor, nu 
ştiu când o să mai fie. Programul este pe 2007-2010. Anul acesta termenul limită de 
depunere a proiectelor este 30 martie. Categoriile de proiecte le-am trecut în referat. 
Suma maximă acordată de Ministerul EducaŃiei  este între 5 mii de euro şi 15 mii de euro. 
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Dacă nu aveŃi detaliile programului, le puteŃi găsi pe pagina de internet a ministerului la 
www.edu.ro. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Care este termenul, ultima zi? 
 D-na Camelia Roşca 
 30 martie 2007. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, înainte de acest termen trebuie să veniŃi pentru că noi putem convoca o 
şedinŃă extraordinară.    
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Să veniŃi  până în 25 ca să putem face şedinŃa pentru că avem un termen. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Nu, putem face şi extraordinară într-o singură zi pentru că este logic că este ceva 
important. Numai să ne anuntaŃi că le faceŃi să nu amânăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Deci, să vină proiectele până în 25 ca să avem timp. 
 Dl.Minişca  Gelu  - Director Şcoala Generală nr.4 “Andrei Şaguna” 

Doamna Preşedinte, domnule Primar, vreau să vă informez că am fost informaŃi  
de către Inspectorat. Am fost chemat la Inspectorat pentru o instruire tocmai pe aceste 
proiecte. Fiecare unitate de învăŃământ a încercat să întocmească până la 30 martie 
proiectele pe care cred de cuvinŃă că trebuie să le facă sau pot să le facă.  Este o dorinŃă şi 
ştim cele 4 categorii de idei care sunt prinse în acest ghid al aplicantului, le cunoaştem. 
Este prima dată când aud că se poate să apară în colaborare cu Consiliul local. Aceste 
sume stabilite de Ministerulul EducaŃiei după cunoştinŃa mea sunt de la 5 mii la 15 mii de 
euro, la 500 de proiete pe Ńară ori 10 mii de euro. Poate să fie mai multe cazuri în care 
sunt cu 5 mii de euro, poate să fie mai puŃine cazuri cu 5 mii de euro.  

Noi am avut în cadrul consiliului de administraŃie a şcolii o idee, o să vedem dacă 
putem să o aplicăm. Este vorba de procurarea în scoală, în funcŃie de posibilităŃile pe care 
le avem, a unor table necesare şcolii, cu folosirea de carioci şi eliminarea cretei din 
programul didactic. ŞtiŃi foarte bine că, creta influenŃează atât elevii prin praful pe care-l 
are cât şi cadrele didactice care sunt foarte multe bolnave, tocmai datorită prafului de 
cretă. Poate că vom reuşi, poate nu, vom vedea când dacă reuşim să finalizăm acest 
proiect până la data de 30  şi să-l înaintăm Inspectoratului Şcolar.  

În speranŃa că, dacă vom avea nevoie să venim la dumneavoastră cu o cerere de  
sprijin, ne veŃi acorda acest sprijin,  eu vă mulŃumesc şi vă urez succes în continuare. 

D-na   Jurca Ioana -  Birou programe, Inspectoratul Şcolar 
În cadrul departamentului de programe de la Inspectorat, de sarcinile acestea dar 

şi de proiectele Phare se ocupă colega mea Daniela Bufnea care acum este la o reuniune 
la Timişoara pentru proiecte Phare. Fiind colega ei de birou, eu mă ocup doar de 
contractele cu parteneri externi. Am convocat şi directorii de şcoli deşi am primit invitaŃia 
după terminarea programului ceea ce, din punctul meu de vedere  nu este foarte european, 
dar nu are importanŃă. Noi am dovedit că am venit, lumea este instruită de colega mea din 
ceea ce am eu la cunoştinŃă, că noi colaborăm destul de bine. Eu cred că în 5-6 zile, orice 
director va încerca. Sigur că nu vor câştiga toŃi. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Dumneavoastră lucraŃi cu copii, lucraŃi cu părinŃii. În aceiaşi situaŃie se află şi 
acest proiect cu reabilitarea termică a asociaŃiilor de proprietari. Sigur că, nu o să spunem 
chiar la orice asociaŃie unde nici 50%  nu se pot plăti taxele comune la timp.  Sigur, că 
80-90% le plătesc dar unii au restanŃe 5-6 luni. Care sunteŃi cu taxele la zi, veniŃi cu 
programe pentru că cine se mişcă mai repede, aceştia obŃin banii de la Guvern. Noi am 
primit 12 deocamdată. Am mai suplimentat cu 7. Sunt aproape 20 de asociaŃii de 
proprietari care beneficiază de 30% din partea Guvernului, 40% de la noi. Dacă 
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dumneavoastră adunaŃi din cota dumneavoastră, din 30% cât trebuie să pună asociaŃia 
numai 21-22% nu trebuie să adunaŃi tot, pentru cele 8% ne ocupăm noi. Primăria, să 
găsim variante pentru pensionarii cu probleme sau pentru familiile cu probleme din bloc, 
numai ca să demarăm acest program şi să absorbim fondurile acestea guvernamentale 
care oricum nu se pot folosi în altă parte pentru că sunt cu destinaŃie precisă “reabilitare 
termică şi faŃa de bloc”. 
 Dl. Cor  Petru- Director Grup Şcolar Grigore Moisil 
 Doamna Presedinte, Domnule Primar, stimati colegi, noi avem deja demarat  un 
proiect cu DirecŃia de tineret. A reieşit de acolo că dânşii pot să ne susŃină doar cu partea 
de rechizite ceea ce este insuficient. Noi am făcut o adresă Primăriei prin care dorim să 
ecologizăm localitatea, inclusiv să plantăm pomi, flori, ş.a.m.d. Am făcut o adresă şi 
avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru materiale. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Când a fost făcută? 
 Dl. Cor  Petru- Director Grup Şcolar Grigore Moisil 
 De o săptămână sau cam aşa ceva. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Deci, acuma recent. 
 Dl. Cor  Petru- Director Grup Şcolar Grigore Moisil 
 Avem nevoie de materiale,  de puieŃi  să plantăm. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Deci mâine, doamna Viorica, o dam în lucru şi vă rog să faceŃi demersurile 
necesare. 
 Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
 Domnilor directori, s-ar putea să fiŃi reticenŃi pentru că pe toată România sunt 500 
de proiecte care vor fi acceptate. Trebuie  să înŃelegeŃi că dacă le depuneŃi acum şi nu vă 
costă nimic, ele rămân în aşteptare. Anul viitor vor fi mai mulŃi bani şi aveŃi o prioritate 
faŃă de cei care nu au depus nimic. Rugămintea mea este să faceŃi până în 25 martie, să 
veniŃi la Primăria Deva. Domnul Primar a promis aici că facem o şedinŃă de îndată ca să 
puteŃi să vă încadraŃi în termen. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Vă mulŃumesc foarte mult că aŃi răspuns invitaŃiei noastre şi aşteptaŃi următoarea 
invitaŃie foarte curând la şedinŃa de îndată pe care o vom organiza pentru dumneavoastră, 
pe acest subiect. 
 Înainte de a intra în lucrările şedinŃei, aş vrea să supun atenŃiei colegilor mei o 
adresă care vine din partea locuitorilor de pe str. Împăratul Traian şi care este susŃinută de 
reprezentantul lor, domnul Simion. 
 Dl.Simion  Ioan 
 Şi de domnul doctor Clepce. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Dintre domnii directori, cine doreşte, se poate retrage. 
 D-na MiheŃ Daniela  
 În continuare dau cuvântul domnului Simion pentru a susŃine această adresă în 
faŃa dumneavoastră domnilor consilieri. 
 Dl.Simion  Ioan 
 Domnule Primar, domnilor Viceprimari, domnilor consilieri, stimat auditoriu, de 
această dată vreau să vă aduc o informaŃie şi nu vreau să fac apel la puterea şi inteligenŃa 
dumneavoastră pe care ştiu că le aveŃi, vreau să fac apel la sufletul dumneavoastră. Vreau 
să vorbesc puŃin ca să nu vă plictisesc pentru că atunci ştiu că nu este bine. 
 În urmă cu câŃiva ani de zile, reprezentanŃii pensionarilor au cumpărat o casă pe 
str. Împăratul Traian  cu scopul de a face câteva birouri. Vecinii, oameni simplii, de toate 
categoriile profesionale au fost de acord. O dată cu, cumpărarea acestei case nu s-a limitat 
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numai la a avea câteva birouri, au construit şi un club, l-au supraînălŃat,  cu privelişte 
peste toate casele unde se trezesc chiar şi duminica la ora 2-3, nemaiexistând intimitate în 
curtea fiecăruia, au făcut şi magazin, s-a făcut şi coafor, s-au făcut şi cabinete medicale şi 
am fost de acord pentru binele lor. Mai mult, acum, am observat că au început să-şi 
construiască o casă mortuară în interiorul unei curŃi  pe suportul unui garaj inexistent.  
 Eu vin cu o rugăminte la dumneavoastră să vă spun că nu s-a cerut 
consimŃământul tuturor locuitorilor de acolo pentru următoarele motive: strada este foarte 
îngustă, nu are decât un  trotuar şi  acel trotuar  este foarte îngust, este o circulaŃie foarte 
mare, la asemenea evenimente ştiŃi ce mulŃime se adună, este neplăcut pentru toŃi oamenii 
şi familiile lor ca în fiecare zi să fie moment funerar, să cânte fanfara, să producă anumite 
ceremonii care sunt dureroase. 

Cred că aŃi înŃeles mesajul noastru şi rugămintea este de a anula acea hotărâre 
pentru că pe o rază de 300 - 400 de metrii se găsesc încă 2-3 case mortuare în incinta 
cimitirelor, a locurilor de veci.  

Cred că a avea grijă de pensionari, este normal să avem grijă de ei cât sunt în viaŃă 
iar cine a venit cu teorii că vor practica preŃuri mai mici, nu facem o negustorie din 
moartea omului. Este complet neadevărat. La mijloc se găseşte un S.R.L. care i-a convins 
pe pensionari  să le dea voie să-şi construiască această casă mortuară. 

Cred că s-a înŃeles mesajul nostru. În continuare o să-şi spună punctul de vedere şi 
domnul doctor Clepce şi în calitate de medic şi în calitate  de locatar, vecin vis-a-vis cu 
această casă mortuară. Dumneavoastră să ne ajutaŃi, să trageŃi concluziile care se cuvin. 
Vă mulŃumesc mult  pentru că m-aŃi ascultat. 

D-na MiheŃ Daniela 
În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
Dl.dr. Clepce Crăciun 

 Locuiesc pe str. Împăratul Traian la nr.50, vis-a-vis de casa de ajutor a  
pensionarilor. SusŃin şi eu memoriul realizat dumneavoastră cu rugămintea de a  retrage 
avizul acordat de a construi o casa mortuară în incinta casei de ajutor a pensionarilor. 
MotivaŃia noastră se susŃine pe criteriile pe care le-a enumerat şi domnul Simion. Este 
vorba de o stradă îngustă de 5 metri,  pe care nu pot să circule un camion şi o maşină 
mică pentru că se blochează. Au fost nenumărate accidente pe tronsonul de stradă 
respectiv, datorită aglomeraŃiei. În permanenŃă staŃionează maşinile utilizatorilor de 
servicii de la casa  pensionarilor, a salariaŃiilor, ne blochează  intrările. În momentul în 
care s-ar realiza construcŃia unei case mortuare acolo, noi am fi de-a dreptul blocaŃi, în 
totalitate. Acolo ar presupune servicii non stop. A priveghea înseamnă până la oră târzie 
în noapte şi blocarea intrărilor de la casele respective.   
 Al doilea argument. Nu îndeplineşte nici un fel de criteriu sanitar de utilităŃi. Este 
pur şi simplu un garaj, alipit la o  clădire, construit la sol şi cu un acoperiş  în pantă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ce vreau să întreb, lor le convine ca fiecare familie de-a lor să vină  cu morŃii în 
faŃa unui club de-al lor? Asta nu înŃeleg acolo.  

Sigur că, este clar că poziŃia noastră va fi respectarea legii. Atunci se discută că, 
mai ales după normele europene nu putem să facem o casă mortuară oriunde. Dar, trebuie 
să vă şi orientaŃi să vedem, nu putem găsi, dacă oamenii aceştia au nevoie de asemenea 
lucru, haideŃi poate găsim undeva în apropiere, pe un deal, mai la dreapta, mai la stânga. 
Asta ar fi ideea cea mai importantă care ar ieşi cel mai bine de aici. Noi ne putem  
implica şi noi consiliu cu o sumă de nu ştiu cât pentru  500 de metrii pătraŃi cât le trebuie 
să facem. 

Dl.dr. Clepce Crăciun 
În curtea acestei instituŃii nu există spaŃiu să  construiască ceva. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Este vorba de clubul lor. Adică, cum joci tu şah şi ăla plânge acolo, sunt şi 

bătrâni....  Asta este pentru mine..... dar mă rog, este ciudat. 
Dl.dr. Clepce Crăciun 

 Domnule Primar, ce oraşe din Ńară beneficiază de casă mortuară cum avem noi în 
Deva, şi altele care sunt?! Aceste locaŃii se fac lângă culte. La biserica ortodoxă există,  la 
biserica catolică există. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu am fost. Am văzut şi în Petroşani club. Unii sărbătoreau acolo ziua de naştere, 
ălti cântau, alti plângeau, este ciudat. Ei fac acolo nu numai şah, ei fac concursuri, unii 
strigă, unii se bucură, fiecare cu starea lui sufletească. 
 O să vin eu personal acolo ca să văd. Trebuie să-i ajutăm împreună să facem în alt 
loc, să nu facem chiar la clubul lor. 

Dl.dr. Clepce Crăciun 
Eu prea multe completări nu aş avea. Cred că aŃi înŃeles mesajul noastru şi vă 

mulŃumim că ne-aŃi ascultat. 
Dl.Kovacs Francisc 
Îmi pare rău că cei doi domni deosebit de serioşi vă dezinformează. Vă rog 

frumos să mergeŃi la faŃa locului. Vreau să vă spun că 98% din ceea ce au spus nu este 
adevărat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Domnule consilier, nu are rost să-i incriminaŃi şi să-i atacaŃi. Dumneavoastră 
sunteŃi pensionar. 

Dl.Kovacs Francisc 
Dânşii au adus nişte argumente neadevărate, nu sunt adevărate. Le iau pe rând. 

Clubul a existat în momentul cumpărării, nu este adevărat că s-a construit între timp.  A 
doua chestie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Nici nu au spus asta. 
Dl.Kovacs Francisc 
Deci, nu s-a construit nimic. Acum se construieşte casa mortuară care nici nu este 

în aceiaşi curte unde se află clubul. De aceea v-am rugat să mergeŃi domnule Primar. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Am spus că merg. 
Dl.Kovacs Francisc 
PreŃurile pentru mormântarea acestor pensionari care nu au bani de înmormântare 

şi ştiu foarte mulŃi, ştie de la noi serviciul social ce probleme au pensionarii, este gratuit. 
Nu este adevărat  că se plăteşte. Vă rog să spuneŃi care SRL, dar spuneŃi-o public, care 
SRL stă în spatele  a ceea ce este acolo? Vă rog să spuneŃi. Cum se cheamă SRL-ul? 
 Dl.Simion  Ioan 

Nu ştiu exact. Dar în documetele pe care le-aŃi pus... 
Dl.Kovacs Francisc 

 Vă rog să-mi spuneŃi care este SRL-ul. Vă rog frumos. Eu v-am întrerupt?! Vă rog 
să mă ascultaŃi ce am de spus.  

Dl.Simion Ioan 
Dar nici dumneavoastră nu faceŃi regulile acolo unde locuim noi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Doamna Preşedinte, vă rog să-i spuneŃi să se aşeze. 
D-na MiheŃ Daniela 
Vă rog să vă aşezaŃi. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Dacă circulaŃia este îngreunată acolo, se datorează în primul rând domnului 

doctor. Am fost solicitat  să intervin la dumneavoastră domnule Primar că dumneavoastră 
întotdeauna i-aŃi  ajutat pe pensionari, ca să se taie stâlpii care i-a pus împotriva legii şi 
împotriva ordinii publice din Deva, a blocat strada ca nu cumva o maşină să se apropie de 
căsuŃa lor. 
 Acolo circulaŃia se poate reglementa. Se pun nişte semne de “oprirea interzisă” şi 
atâtea şi atâtea lucruri care se pot face. Acei angajaŃi de acolo să ştiŃi că nici nu au maşini. 
Poate este careva dar parchează în spatele spitalului. 
 SituaŃia se poate reglementa. Domnule Primar, vă rog eu din suflet să mergeŃi să 
vedeŃi. Nu este adevărat. V-am spus, 98% din tot ce au spus nu este adevărat. 
 Dl.Oană Dorin 
 Acum am rugat-o pe şefa de la Urbanism să-mi pună la dispoziŃie actele în baza 
cărora s-a eliberat autorizaŃia de construcŃie. Vreau să aduc la cunoştinŃă celor două 
persoane că aceste acte sunt legale şi la data când s-a eliberat autorizaŃia s-a depus o 
declaraŃie autentică dată de domnul Lazăr Mircea în numele Spitalului JudeŃean  
Hunedoara – Deva şi de doamna Căzănar Eleonora dată în numele directorului Casei de 
Ajutor Reciproc. Proprietarii limitrofi. Spitalul JudeŃean Deva dă declaraŃii că sunt de 
acord cu construirea casei mortuare. Deci, la data când s-a construit, vecinii, aşa au dat 
acord şi s-a eliberat  autorizaŃia de construire. 
 Dl.Simion  Ioan 
 Domnul Lazăr nu reprezintă conducerea spitalului. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Doamna Preşedinte, eu nu cred că trebuie să tratăm cu patimă. Este o sesizare, 
nişte cetăŃeni ai Devei care ne sesizează. HaideŃi să analizăm toate, să vedem 
documentaŃia, domnule Primar vă rog frumos să vedem documentaŃia, să vedem dacă s-a 
respectat legea, să vedem dacă se respectă în continuare legea şi atunci să tragem o 
concluzie. Cred că nu trebuie să discutăm cu patimă şi să jignim unii sau alŃii. Cred că 
asta este soluŃia cea mai bună. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ce patimă, domnule?! 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Domnul Primar a promis că se va deplasa la faŃa locului. Nu aş vrea să degenereze 
într-o discuŃie neprincipială.  
 Dl.Morar Marcel 
 Am să fiu foarte scurt  şi la obiect. Aş vrea ca împreună să analizăm situaŃia şi să 
constatăm următorul fapt. Dacă spunem că în apropierea şcolilor, a liceelor există 
reglementat legal faptul că, nu poate să existe baruri de noapte sau locaŃii în care se 
consumă alcool, poate că în acelaşi fel trebuie să existe – tot reglementat legal – faptul că 
în apropierea geamului meu sau la mai puŃin de 10,15, 20 de metri nu poŃi să asculŃi în 
fiecare zi o fanfară funebră. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 În concluzie, domnul Primar a promis că se va ocupa personal să se informeze 
despre situaŃia respectivă, de asemenea, reprezentanŃii consiliului vor fi alături de domnia 
sa. 
 Dl.Vasiu Traian 
 Vreau să vă spun un punct de vedere. Locatarii respectivi din punctul lor de 
vedere au dreptate şi trebuie să-i înŃelegem.  SoluŃia necesară am găsit-o. Domnul Primar 
a gândit-o pentru a găsi un alt spaŃiu, un alt teren şi se va face. Nu văd care este 
problema.Va rămâne în continuare casă de ajutor cu acea bază de agrement, şi atâta doar. 
Se va găsi o locaŃie nouă pentru a construi casa mortuară. 
  



 12 

 
Dl.David Ioan 

 Eu am înŃeles că deja au început lucrările. Acum, indiferent ce soluŃie vom găsi şi 
eu consider că până lămurim lucrurile, măcar să se stopeze lucrările de acolo. Deci, 
lucrează deja, trebuie intervenit imediat.  

D-na MiheŃ Daniela 
Domnul Primar împreună cu reprezentanŃi ai consiliului se vor deplasa la faŃa 

locului.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Promit, mâine vom vedea la faŃa locului.  

 D-na MiheŃ Daniela 
 După ziua de mâine, când se va face o evaluare, vom ştii ce avem de făcut în 
continuare. 
I    Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Deva; 

Prezinta dl.primar Mircia Muntean 
II.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 11  

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

parteneriatului municipiului Deva cu Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” 
in vederea depunerii proiectului „Cresterea calitatii educatiei prin dotari cu mijloace 
moderne de predare-invatare in domeniul mecanic” la Inspectoratul Scolar al judetului 
Hunedoara şi a participarii la selectia de proiecte în cadrul Programului de Granturi 
pentru Dezvoltare Scolara al Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum şi a cofinanŃarii 
proiectului mentionat; 

D-na Camelia Rosca 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia  de cultura a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.119/2007 
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Punctul 1   

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

de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului 
Joca Gabriel; 

D-ra Dara Oana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Pentru că pe plan politic se ştie că este scandal mare între PRM şi UDMR, şi 

vorbim de cadru naŃional, eu cu domnul Joca m-am împăcat foarte bine  şi mi s-a părut un 
om deosebit şi foarte inteligent în situaŃia în care era în plenitudinea forŃelor normale. 
Mie sincer să fiu îmi pare foarte rău şi nu ştiu cât este de legal sau nelegal dar eu mă 
abŃin. Ar trebui să-i mulŃumim pentru tot ce a făcut pentru consiliu local, cele bune. 
 Dl.Toth Andrei 
 Domnule Kovacs, fără supărare, nici pe plan local şi nici pe plan judeŃean între 
PRM şi UDMR nu au existat şi nu există discuŃii. 
 Domnul Ardelean, vă rog frumos să confirmaŃi sau să infirmaŃi. 
 Dl.Morar Marcel 
 Tot la fel de scurt şi concis vreau să spun că ar trebui ca nu sentimentele ar trebui 
să ne conducă în aplicarea votului ci acceptarea şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 
MulŃumesc. 
 D-na MiheŃ  Daniela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 18 voturi pentru 

                    1 abtinere(dl Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru 

                    1 abtinere(dl Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru 

                    1 abtinere(dl Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi pentru 

                    1 abtinere(dl Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.120/2007 
Punctul 2  

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

Regulament de organizare şi functionare a Consiliului local al municipiului Deva; 
D-ra Dara Oana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisiei buget –finante a avizat favorabil. 
Dl. Crai Pompiliu  
Comisia de comert a avizat  favorabil. 
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Dl.Morar Marcel 
Comisia  de cultura a avizat favorabil. 
D-na Hategan Marinela 
Comisia protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia patrimoniu a avizat favorabil 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.121/2007 
Punctul 3  

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

stat de functii pentru personalul din cadrul „Serviciului public comunitar local de 
evidenta a persoanelor al municipiului Deva”, serviciu fara personalitate juridica din 
subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

D-ra Miron Mariana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Crai Pompiliu  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Vă rog să explicaŃi ce se întâmplă. Am schimbat B.I. Am  figurat pe str. Mărăşti,  

Bl.6, ap.7. Pe noua C.I. apare b-dul 22 Decembrie nr.6. Am zis că nu este nici o 
problemă, urmează şi soŃia să-şi schimbe buletinul şi se va reglementa. SoŃia a depus 
actele, primeşte C.I. pe str. Mărăşti, Bl.6, ap.7. Deci, nu stăm împreună. Vă rog foarte 
frumos că este  foarte interesant,  şi este foarte interesant când mergem şi rezolvăm nişte 
probleme. La bănci nici nu ne bagă în seamă. 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Nu pot să să spun nimic acum pentru că nu cunosc cazul. Sunt multe situaŃii în 
care s-au schimbat denumirile străzilor, renumerotări. Dacă spune că la soŃ este într-un fel 
şi  la soŃie în alt fel, numai dacă veniŃi să vedem care este situaŃia. 
  D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.122/2007 
Punctul 4   

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

la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu persoanele care au dreptul la 
gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun, cu completarile 
ulterioare; 

D-na Ivan Elena  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget –finante a avizat favorabil. 
D-na  Hategan Marinela 
Comisia protectie sociala a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.123/2007 
Punctul 5   

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

articolului 1, litera „d” al Hotararii Consiliului local nr.201/2005 privind stabilirea şi 
sanctionarea faptelor ce constituie contraventie la Normele metodologige aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.400/2003; 

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. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia patrimoniu a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.124/2007 
Punctul 6   

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

la Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea in vederea inchirierii către 
solicitanŃi, a locuinŃelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27(fostă T.Maiorescu), 
aflate în administrarea Serviciului public local de asistenŃă socială, ulterior modificata şi 
completata; 

D-na Daniela Muntianu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela  
Comisia  protecŃie socială a avizat   favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia patrimoniu a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.125/2007 
Punctul 7  

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

în vederea închirierii către familia Hobean Valeria, a apartamentului nr.3 în suprafaŃă 
utilă de 20,35 mp, situat în imobilul din Deva, str.N.Grigorescu nr.8 bis, corp C4, aflat în 
administrarea Serviciului public local de asistenŃă socială; 

D-na Daniela Muntianu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela  
Comisia  protecŃie socială a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia patrimoniu a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
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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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.126/2007 
Punctul 8   

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

contractului de inchiriere nr.13655 din 26.07.1999 incheiat între Consiliul local Deva şi 
Bucoviceanu Emil Iosif si aprobarea extinderii cu o cameră în suprafata de 12,65 mp si 
dependinte pentru Bucoviceanu Dorin Ionel – detinatorul contractului de inchiriere 
nr.13656 din 26.07.1999 incheiat cu Consiliul local Deva, pentru locuinta situata în Deva, 
Aleea Romanilor, bl.6, sc.4, ap.14; 

D-na Daniela Muntianu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela  
Comisia  protecŃie socială a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia patrimoniu a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.127/2007 
Punctul 9  

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

deplasarii doamnei Annerose Bran in perioada 25 aprilie – 12 mai 2007, in orasul  
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Herseaux – Belgia, in vederea participarii la Programul educational european „Socrates, 
actiunea Comenius 1, proiect lingvistic”; 

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

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.128/2007 
 

Punctul 10  
Dl. Primar  Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  aprobarea acordării 

de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Deva persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără scop patrimonial cu 
personalitate juridică, care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor 
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat şi 
asociaŃiilor pe ramură de sport judetene, asociaŃiilor/fundaŃiilor care înfiinteaza şi 
administreaza unitati de asistenta sociala, care desfasoara activitati nonprofit menite sa 
sprijine realizarea unor obiective de interes public local; 

D-na Tusa Isabela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia  de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Crai Pompiliu 
Aş dori la articolul 1 să  propun o modificare. De la poziŃia 3 de la Fotbal Club 

Cip Deva suma de 53.924 să o scădem şi să o adăugăm la AsociaŃia JudeŃeană de 
Handbal. Cu acest amendament de la articolul 1, solicit modificarea anexei in acest sens. 

Dl.Ardelean Nelu 
Dacă sunt întrebări, sunt în măsură să răspund. 
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Dl. łonea Vasile  
Şi ieri în comisia juridică şi astăzi am să pun aceiaşi întrebare. Care au fost 

criteriile care au stat la baza repartizării acestor sume? Eu am impresia că ar trebui când 
dăm şi repartizăm aceste sume care vin să sprijine activităŃile din diverse domenii: 
cultură, culte, sport, ar trebui să nu mergem pe principiul “pentru unii mumă, pentru alŃii 
ciumă”. Să luăm în considerare cine sunt datele dar posibilitatea de a fi drepŃi în raport cu 
cei care vin să solicite şi care au activitate, nu aşa că aşa vine  tot oraşul. Sunt oameni 
care au un palmares deosebit, care participă la competiŃii internaŃionale, care vin cu 
rezultate şi vorbesc de competiŃiile naŃionale şi noi nu i-am avut în vedere când s-au 
elaborat aceste sume, nici nu au fost sume uriaşe şi i-am trecut cu vederea. Nu mi s-a 
părut un răspuns care să fie concludent şi să zic da, într-adevăr este fără patimă, nu …Nu 
mă  refer aici la cineva concret, ci la Clubul Body Gim. Poate o să spuneŃi că am ceva de 
tot revin cu treaba aceasta, nu am nimic,  nu-l cunosc pe omul acesta decât ca simplu 
cetăŃean al acestui oraş, dar mi se pare nedreptăŃit. Trebuie sprijinit la fel cum îi sprijinim 
pe ceilalŃi. De aceea spun, că am putea lua din alte părŃi de aici. Nu sunt expert în 
domeniul sportului dar sunt aici asociaŃii favorizate, mult prea favorizate. Foarte bine, dar 
să putem face parte şi acestui club care zic eu că depune eforturi deosebite şi face o 
activitate sportivă într-un fel deosebită şi inedită în oraş. Eu aş propune să-i acordăm şi 
lui o sumă de 15 mii. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 SusŃin şi eu propunerea domnului consilier şi rog ca cei care  sunt în comisia de 
avizare să sprijine cu suma propusă de domnul consilier. Totuşi, nu ia pentru dumnealui 
banii, are sportivi acolo, are un nume. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am rugat executivul ca în organigrama Primăriei să fie cuprins un post de 
profesor de sport, din  domeniul sportului,  care să ne informeze corect, să aibă ştiinŃa 
necesară ca noi consilierii să fim informaŃi corect de activităŃiile lor profesionale, 
competitive ş.a.m.d., în domeniul sportului. V-aş ruga foarte mult să ŃineŃi seama. 
Trebuie să avem un om de specialitate. 
 În al doilea rând, tot am propus de fiecare dată haideŃi să analizăm fiecare club 
sportiv, să analizăm în ce măsură au echipe de juniori. Trebuie neapărat să ne ocupăm cu 
sportivi, pentru  viitorul nostru. Nu este normal ca de fiecare dată să aducem mercenari în 
Deva. Este foarte bine că aducem dar, trebuie să creştem copii de la noi. Trebuie să 
obligăm ca fiecare club să aibe şi echipe obligatoriu de juniori pe care să-i crească. Vreau 
să vă dau un exemplu, departe de mine gândul ... îmi place fotbalul şi mă cert cu nevasta 
că nu mă lasă să mă uit dar este anormal ca aceşti băieŃi de la fotbal, pleacă şi rămânem 
aşa cum am rămas cu echipele de şah pe care am cheltuit sute de milioane, miliarde şi am 
adus numai mercenari de la Kiew, de la Paris şi nu mai ştiu de unde. Activitatea şahistă 
este aproape nulă în municipiul nostru în condiŃiile în care a fost o activitate recunoscută 
pe plan european.  
 De aceea vă rog foarte mult să ne ocupăm foarte serios de şah, de sportul acesta. 

Dl.Toth Andrei 
Vreau să ştiu dacă în cursul anul 2007 va mai exista un termen de depunere  a 

proiectelor sau acesta a fost  primul şi ultimul? 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
Dacă vor mai exista economii şi se vor face alte proiecte. 
Dl.Toth Andrei 
A doua întrebare. Cine face parte din comisia de avizare, dacă nu este secret? 
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D-ra Tuşa Izabela 
Comisia este formată din domnul Primar- preşedinte, domnul director Socol, 

domnul director Szots, d-ra director BrăneŃiu, şefa Biroului privatizare doamna Pârvu, 
subsemnata, Izabela Tuşa şi colega  mea Bianca Poantă. 

Dl.Ghergan Florian 
Doamna Preşedinte, domnule Primar,  am înŃeles că aveŃi bunăvoinŃa să reuşiŃi să  

găsiŃi o modalitate legală ca să ajutaŃi această asociaŃie  Body Gim. Cred că ar trebui să  
punem altfel problema. Probabil unii dintre  cei care sunt în asociaŃie nu se descurcă  să 
facă un astfel de proiect. Domnule Primar, haideŃi să avem personal.  AŃi spus în comisie 
că nu a fost avizat pentru că proiectul nu a fost bun. Acum, dacă sunt rezultate, dacă se 
face activitate acolo, haideŃi să ajutăm cu colegii care sunt şi care ştiu cum se face un 
proiect. Poate dânsul nu are deprinderea necesară să facă un proiect cum trebuie. HaideŃi 
altă dată să nu mai ajungem aşa. Altcineva, acum este dânsul dar probabil altă dată va fi 
nu ştiu ce biserică sau ce asociaŃie pentru copii. HaideŃi să le dăm  şi sprijin, să reuşim să 
facă un proiect care poate să treacă de comisie şi să-i ajutăm. SusŃin  şi eu să ajutăm Body 
Gim. 

Dl.Kovacs Francisc 
Doamna Preşedinte, eu sunt pensionar, sunt bătrân şi uit de la mână până la gură. 

Vă rog frumos, un singur lucru vreau, să aduc un argument. Vă rog să credeŃi că există 2 
şahiste din Deva, care sunt la liceele din Deva, care au promovat în Divizia A, la şah 
feminin, la senioare. Dar  ştiŃi pentru cine au promovat echipa? Pentru Timişoara. Este 
normal? Clubul de şah din Deva nu a avut finanŃare, nu a avut bani ca să participe. Acum, 
cele 2 fete sunt tot aici în Deva. Deva nu are echipă de Divizia A. Acum, sigur că cineva 
se poate crampona. 

Dl.Primar  Mircia Muntean  
“Eu sunt bătrân şi uit de la mână până la gură”, deci recunoaşteŃi. Rog să se 

consemneze în procesul verbal, subliniat de trei ori “uit şi nu ştiu ce spun”. Dacă o 
suspiciune există, tot de la dumneavoastră vin şi reclamaŃiile, mă înŃelegeŃi?! Mai sunt 2-
3 din colegii mei care sunt aici de 12 ani şi  cu încă 2-3 şi atunci trebuie să respecte fetele 
acestea legea. Că nu a fost Mircia Muntean în comisie.  Mircia Muntean la propunerile 
consilierilor care vin cu un club sau cu nu ştiu care, cu nişte merite şi aşa cum spunea 
domnul consilier cu nişte merite şi aşa cum spunea domnul consilier cu nişte diplome,   
dar procedura este procedură. Comisia dacă a văzut că eu nu zic nimic, viceprimarii nu 
zic nimic, comisia a spus “Domnule, are actele în regulă? Nu! Nu le putem băga fără acte  
nici pe şahiste nici pe Body Gim”.  Nu putem pentru că după  1 lună află cineva, aceiaşi 
colegi de-ai noştrii de 12 ani şi împreună cu unul face reclamaŃie şi vine  şi spune uite 
cum au procedat. Şi, atunci nu mai recunoaşteŃi nici dumneavoastră  domnule Kovacs şi 
nimeni  altul că actele s-au făcut aşa cum s-au făcut.  

Domnul Ghergan a propus o chestie “tare” şi nu vreau să spună  că nu am făcut-o  
sau am copiat-o de la el. De 10 ani spun “pregătiŃi-i pe oameni” că este normal că dacă 
vine domnul GuŃă  cu un proiect şi nu este bun, nu moare nimeni în primărie să facă atâta  
efort să completeze puŃin proiectul respectiv. De multe ori şi funcŃionarii sunt tracasaŃi de 
probleme. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Primar, aveŃi perfectă dreptate pentru faptul că nu acuz Primăria, eu 

acuz tocmai clubul de şah că nu a făcut. Eu am fost la doamna directoare, care este o 
femeie deosebită. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Putem suplimenta. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu a făcut documentaŃia corectă.  
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Dl. Primar Mircia Muntean 
Putem suplimenta pe clubul de şah Deva. Aşa cum Clubul de  Handbal Deva 

poate să  ajute şi finalista  europeană, tot aşa Clubul de Şah Deva  să ajute şi cele două 
fete că şi aşa nu sunt chiar atât de multe pe care le propuneŃi şi atunci de ce să nu ajutăm 
măcar pe cei care ştim că au adus aceste medalii,  într-un fel sau altul. Nici eu nu pot să 
ajung să ştiu toate cluburile cu performanŃe, chiar şi individuale. Şi atunci, de aceea vă 
ajut şi vă sprijin cu treaba aceasta. 

Aş ruga fetele să analizeze o propunere pentru Body Gim, pentru această finanŃare 
dacă există procedură ca să nu avem probleme de legalitate cu Curtea de Conturi. O altă 
problemă este ca, aşa cum Clubul de Handbal nu şi-a putut pregăti şi o face prin DirecŃia 
de handbal, tot aşa, la propunerea domnului  Kovacs să se suplimenteze pentru Clubul de 
Şah.  

PropuneŃi o sumă, că trebuie  să propunem. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu zic că 100 de milioane cred că este suficient. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
50 de milioane am dat la tot clubul. 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
Ei au cerut pe proiect 180 de milioane, adică 18.000 ron. Noi, comisia, am acordat 

17.500 ron, au fost 97% aprobaŃi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu zic că este suficient şi să promoveze în Divizia B. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Care este maximul? 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
180 milioane lei vechi, că atât au cerut.  Mai este o diferenŃă de 5 milioane lei 

vechi de acordat. SpuneŃi-mi de la ce club tăiem. Dacă adăugăm la un club trebuie să 
tăiem de la altul. 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Numai puŃin. Domnule łonea aŃi propus 15.000 pentru Body Gim. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Acum discutam de şah. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Şahul rămâne cu 17.500, nu mai discutăm de el. Pentru Body Gim, de unde să 

taie? 
Dl.łonea Vasile 
De la CIP Deva.  
Dl.GuŃă 
Când am depus dosarul mi s-a luat filă cu filă şi mi s-a spus că este bun. Bun, 

peste asta trecem. Nu vreau decât să fim respectaŃi pentru ceea ce merităm. Nu am cerut 
miliarde. Am modialele acum, mai  tare ca mondialele nu am decât extraterestre. 

D-ra BrăneŃiu Viorica 
A mai depus pentru finanŃare şi la Consiliul JudeŃean. Noi ne-am interesat şi 

dânşii au primit finanŃare. În şedinŃa de vineri sunt propuşi pentru finanŃare cu 50 
milioane de lei vechi, deci 5.000 ron. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Procedural, cum putem să-i ajutăm? 
Dl.Teban Andronic 
Care este modalitatea legală? 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
Dacă dăm la Body Gim, tăiem de altundeva. Prevederea este de 8 miliarde 500 de 

milioane, adică 850.000 ron. 
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D-na MiheŃ Daniela 
Sunt două amendamente legate de articolul 1 şi unul legat de clubul de şah. Există 

trei corecŃii la articolul 1 faŃă de propunerea iniŃială. Una propusă de domnul Crai, una 
propusă de domnul łonea pentru Body Gim şi a treia propusă de domnul Kovacs pentru 
Clubul de Şah. 

Să repetăm propunerile. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnul Hotăran să susŃină mai bine fetele. 
Dl.Crai Pompiliu 
Suma de 53.924 să fie tăiată de la poziŃia 3 şi se trece la poziŃia 4. 
Dl.Kovasc Francisc 
Domnule Primar, nu pot să las aşa. În primul rând fetele acelea sunt fetele mele.  

Nu am nevoie de nici un ban de la club. Nu asta este problema pe care doresc să o ridic. 
Vreau să vă spun că, Clubul de şah trebuie ajutat, Preşedintele clubului ştie pe cine să 
ajute.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
Îi dăm pe club, s-a dat 17.500, noi ne ducem pe proietul maxim cât este, de 

18.000. 
Vedem proiectul de la Consiliu şi le dăm toŃi banii o dată nu le mai dăm eşalonat. 
D-na MiheŃ Daniela 
Supun la vot primul amendament. 
Dl.Crai Pompiliu 
Repet, încă o dată, a treia oară, 53.924 de la poziŃia 3 la poziŃia 4. 
D-na MiheŃ Daniela 
Pentru Clubul de şah mergem pe suma iniŃială de 18.000 iar pentru Body Gim? 
Dl.łonea Vasile 
De la  CIP Deva pentru Body Gim. 
D-na MiheŃ Daniela 
Pentru amendamentul al treilea, pentru  Body Gim care este suma? 
Dl.łonea Vasile 
15.000 de la poziŃia 3 la Body Gim. 
D-na MiheŃ Daniela 
Aş dorii să votăm cele 3 amendamente pe rând.  
Supun la vot primul amendament, pentru Clubul de Handbal. 
          S-a votat  cu 18 voturi pentru şi  
     1 abŃinere (Dl.Ardelean Nelu)  
Supun la vot al doilea amendament, pentru Clubul de Şah. 
          S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot al treilea amendament, cu Body Gim. 
          S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.129/2007 
Punctul 12  

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

contractării unui imprumut de către Consiliul local al municipiului Deva; 
D-na Adriana Presecan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Primar  Mircia Muntean  
Aici  aş dori să fac eu o scurtă introducere.  Este vorba de tot ceea ce aŃi aprobat  

până acum dar am găsit o variantă de încadrare pe care o prevede legea prin AgenŃia de 
avizare a încărcării împrumuturilor pentru municipalităŃi şi am considerat că este mai 
bine să o finanŃăm de acolo. Este vorba de un corp de urgenŃă care se montează la 
Spitalul JudeŃean.  

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

 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, referitor la acest împrumut, mie îmi este foarte greu să mă opun. 
Eu vreu să semnalez aici că apelăm foarte uşor la împrumut, ne apropiem de limita 
maximă de îndatorare posibilă, aprobată de lege, şi s-ar putea vreodată să vină altceva. 
Doamne fereşte de o calamitate ceva,  de ceva, că noi nu mai putem să apelăm la 
împrumut. V-aş ruga să vă reŃineŃi, să încercăm să găsim şi alte soluŃii, pentru că mie mi 
se pare excesivă, excesivă pentru că uşor de tot apelăm numai la împrumuturi. Încă o dată 
vă spun, nu sunt  împotriva ... 

 Dl. Primar  Mircia Muntean  
Am înŃeles. Vă explic, domnule consilier. AsociaŃiile municipiilor din România, 

AsociaŃia Municipiilor face demersuri de 5 ani de zile pentru creşterea împrumutului la 
40%. Sigur am cerut un pic mai mult, ştiind că ne va da 35-40%, pentru că 
municipalităŃile îşi permit. La ora actuală gradul este cu legislaŃia şi cu proiectul de 
legislaŃie făcut pe 30%. Deva şi ceea ce vă vorbim noi astăzi, ne încadrăm în 20% . Pe 
lângă faptul că ne încadrăm la 20%, prima  Primărie  din România care şi-a făcut acest 
birou creat în cadrul contabilităŃii, în fiecare zi  mă informează pe mine sau pe directoarea 
economică “astăzi am plătit o rată de descărcare pentru telecabină de 7 miliarde”. De 
exemplu, noi am plătit-o în 4 luni. Deci, aia este plătită integral de 4 luni. Încasările au 
fost atât de mari şi vă rog încă o dată să mă înŃelegeŃi – încasările au fost atât de mari  
anul trecut încât pe lângă cele 100 de miliarde care le-am dat cash în 2 luni la 
Termocentrala Mintia, pe lângă miliardele pe care le-am plătit la ASIP pentru toate 
şcolile privind termoficarea, reportăm astăzi 13 miliarde de la o zi la alta că nu avem pe 
ce să folosim aceşti bani. Ce să vă mai spun mai mult?! Nu este mai clară transparenŃa 
decât atât? A fost o iarnă, investiŃiile nu au putut să demareze, procedurile sunt foarte 
greoaie.  
 Dl.łonea Vasile 

Atunci de ce mai împrumutăm, domnule Primar? 
 Dl. Primar  Mircia Muntean  
Sigur încep toate acum în luna aceasta iar noi a trebuit să abordăm acum aceste 

credite. Pot să vă stau oricând la dispoziŃie. 
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            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.130/2007 
Punctul 13  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare str.16 Februarie”; 
Dl.Radu Petru 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan  Ferdinand 
Comisia de patrimoniu  a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.131/2007 
Punctul 14  

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

de fezabilitate pentru obiectivul „ReparaŃii şi amenajari interioare – Club Jandarmerie – 
Inspectoratul de Jandarmi judetean Hunedoara” 
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Dl. Sofron Gheorghe  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan  Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.132/2007 
Punctul 15  

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

scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama contribuabilului Ghibu Violeta cu 
domiciliul in Deva, Aleea Plopilor, bl.G1, ap.17; 

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

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.133/2007 
Punctul 16  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+1+M”, in municipiul Deva, str Retezat, F.N.; 
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D-na Corina Dascar  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Pogocsan  Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.134/2007 
Punctul 17  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala tip duplex”, in municipiul Deva, str.Vulcan(prelungire), F.N.; 

D-na Corina Dascar  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Pogocsan  Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.135/2007 
Punctul 18  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+2+M”, in municipiul Deva, str.Bejan, F.N.; 
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D-na Corina Dascar  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.136/2007 
Punctul 19  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  „Extindere spatiu 
comercial”, in municipiul Deva, str.Mihail Kogalniceanu, bl.F5, ap.63; 

D-na Corina Dascar  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.137/2007 
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 imobil 
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locuinte colective(6 apartamente), cu regim de inaltime:D+P+2”, in municipiul Deva, 
str.Oituz, nr.28; 

D-na Corina Dascar  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.138/2007 
Punctul 21  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+1+M”, in municipiul Deva, str Retezat, F.N.; 

D-na Corina Dascar  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.139/2007 
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Punctul 22  

Dl. Primar  Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind revocarea art.2 al 

Hotararii Consiliului local nr.117/2007 privind constituirea Comisiei de concurs si a 
Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului 
de Director al „Teatrului de Arta Dramatica Deva” din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva; 

D-na Felea Diana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Kovacs Francisc 
Iar trebuie să reamintesc că de fiecare dată am fost împotriva acestor comisii şi 

am atras atenŃia colegilor mei  că, aceste comisii nu au fost conform legii.  
Eu propun 4 persoane pentru această comisie. O să îi citesc şi vă spun funcŃiile pe 

care le au. 
- Cristian Ion -  regizor de teatru, director  general Teatru NaŃional din Târgu-Mureş. 
- Ilinca Tomoroveanu- actriŃă Teatrul NaŃional Bucureşti, director adjunct; 
- Aura Corbeanu – preşedinte executiv UNITER; 
- Traian Petrescu – actor, director adjunct Teatrul de Comedie Bucureşti; 
- Emil  Boroghină – consilier  general Teatrul NaŃional Craiova, director Festival 
 Vă rog să mă credeŃi că anumite persoane au fost recomandate de către domnul  
Caramitru  pe care întâmplător şi spre norocul meu şi spre fericirea mea am avut ocazia 
să-l cunosc. Eu zic că, totuşi haideŃi să le dăm... 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Domnule consilier, citiŃi vă rog proiectul de hotărâre de la punctul 22. Este vorba 
despre revocarea art.2 al Hotararii Consiliului local nr.117/2007. Ceea ce spuneŃi 
dumneavoastră ce este? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Este o propunere pentru noua comisie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 IniŃiaŃi un proiect de  hotărâre. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 IniŃiaŃi un proiect de hotărâre. Deci, acum este vorba de revocarea articolului 2. 
 Dl. łonea Vasile  
 Într-adevăr proiectul de hotărâre nr.22 are alt obiect. Eu vreau să realizez o 
discuŃie pe care am avut-o rândul trecut când am făcut din nou, am refăcut comisiile de 
examinare şi de contestare. Am înŃeles că partea de examinare conform adresei 
Prefectului ar fi nevalabilă întrucât nu am specificat că nu are drept de vot secretarul 
comisiei din partea ordonatorului de credite şi că se anulează comisia de contestaŃie şi  
atributul acesta revine Primarului. Aici este clar. 
 Rândul trecut, aici domnul Primar nu a fost, am spus aşa: să facem cât mai 
deschis fiecare concurs, să dăm posibilitatea tuturor care îndeplinesc condiŃiile cerute de 
lege să participe la acest concurs, să stabilim regulile foarte clar şi să nu  ne intereseze 
sau să nu urmărim să câştige neaparat un om pus de noi. Toată lumea a spus “corect”, 
toată lumea a spus “bine”, ca după aceea să se stopeze dosarele depuse. 

Am spus aşa, dacă primul termen era 12 februarie şi s-a mutat termenul pe 15 
martie sau când a fost, decurge la noul termen de examen, conform calendarului, cu 
depunere de  dosare,  cu respectarea legii, cu cele 7 zile dinainte lucrătoare. Nu, s-a oprit 
la faza de 12 februarie şi nu au mai putut depune şi alŃii dosarele şi pentru asta au fost 
eliminaŃi arbitrar din concurs şi de asta a apărut toată tevatura din presă. Nu ştiu dacă 
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dumneavoastră vă convine, mine personal nu-mi convine! Eu sunt adeptul concursurilor 
deschise.Toată viaŃa am câştigat prin muncă, prin concursuri deschise, cât erau de 
comuniste timpurile acelea. Am impresia că în loc să  mergem spre timpuri mai bune, 
ridicăm la frunte nepotismul şi cunoştinŃele acestea pe care trebuie să le băgăm în faŃă şi 
neapărat să câştige un  concurs. Atunci, ăla nu mai este concurs. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Aş vrea să mai completez ceva în favoarea dumneavoastră. Acest nepotism 

trebuie să dispară  şi mai ales dintr-o …dar,  acum să mă ierte şi domnul Bocăniciu – nici 
nu mai are rost să mă uit în colo -  pentru că 3 directori i-a pus şi i-a revocat din funcŃie 
Uniunea Sindicatelor. Domnule, dictatura sindicatelor trebuie să se oprească. Dacă într-
una prin grevă la Prefectură, iată de data asta iau apărarea Prefectului pentru că  domnule 
nu se poate pentru orice mergem, fluturăm,  îl punem  pe urmă în schimbăm, îl facem 
vânzător sau nu ştiu ce a mai făcut sau interesat în acŃiuni. Deci,  eu aş vrea să nu-i mai 
pună pe noii directori nici Bocăniciu, nici Cuvântul Liber şi nici alte redacŃii, 
Hunedoareanu sau alte redacŃii din municipiul Deva. Să-l pună pe director Consiliul local 
aşa cum aŃi spus dumneavoastră. 

Dl.łonea Vasile  
Nu, domnule Primar. Să-l pună competiŃia, domnule Primar, nu Consiliul local. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
CompetiŃia este Consiliul local. Dacă Consiliul local pune piciorul în prag, nu o să 

intre nimeni pentru că dumneavoastră sunteŃi un consilier de la PSD, altul de la PNL, 
altul de la PD şi nu o să se poată amesteca nimeni peste dumnevoastră. Vă  rog, dacă 
vreŃi, să ne şi ajutaŃi să o ducem la bun sfârşit, să nu o lăsăm numai la stadiul de politic 
pentru că, efectiv de 12 ani cunosc cât de cât activitatea teatrului nostru. Vreau să spun că 
a fost suprapolitizată. Nu a fost întotdeauna în subordinea Primăriei şi a Consiliului local, 
a fost o perioadă şi sub tutela Consiliului JudeŃean.  Într-una noi nu am avut nici un 
cuvânt de spus iar acum când am avea un  cuvânt de spus, sindicatele spun astăzi grevă la 
viceprimar, astăzi o programăm la primar, mâine la consiliu, poimâine la ....  HaideŃi să o 
lăsăm şi  vă mai spun şi eu şi dumneavoastră.  Ar fi trebuit să pricepi  şi tu lucrul acesta, 
mai vedem şi artişti prin cafenele. SunteŃi de acord cu mine că mai vedeŃi şi artişti în 
cafenele în loc să fie pe scena teatrului, să joace?! Ori eu trebuie să spun lucrurilor pe 
nume. Îmi asum că ei, sindicatele îşi doresc un om, un om  de-al lor din interior să-i lase 
să plece oricând acasă, să lucreze unul într-o redacŃie, altul în altă redacŃie, altul pe scena 
din Târgu-Mureş, altul pe scena din ... Asta îşi doresc, ce să ne mai ascundeŃi după 
degete!  Eu nu spun că nu au fost 5. 

Dl.łonea Vasile  
DaŃi-mi voie să vorbesc, domnule Primar, şi după aceea vorbiŃi. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
V-am ajutat,  domnule consilier. 
Dl.łonea Vasile  
Nu m-aŃi ajutat. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
V-am ajutat  ….partea de concurenŃă dar în partea  aialaltă nu spuneŃi că sunt mai 

….. ca mine şi detest cum se duc şi se flutură pe lângă Primărie toate. 
Dl.łonea Vasile  
Dacă dumneavoastră vă ghidaŃi perfect după lege, lăsaŃi competiŃia să curgă 

deschis, nu aveau nici un motiv să apară nici nemulŃumirile lor, nici să apară în presă.  
Presa a afirmat nemulŃumirile. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Deja trecem la lucruri false şi nimic nu este adevărat.  
Dl.łonea Vasile  
Nu aŃi lăsat deshisă competiŃia şi de aici a plecat. 
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Dl.Primar Mircia Muntean  
Deja trecem la politică şi acolo nu mă bateŃi domnule. Dacă faceŃi politică  cu 

mine nu cred că mă bateŃi, vă spun eu cinstit.  
Dl.łonea Vasile  
Vă supraestimaŃi domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Spune că a depins numai de procedură. Nu domnule, a fost politizat şi am dat 

dreptate. A fost politizat timp de 12 ani dar în cealaltă paralelă a fost şi politizat prin 
sindicat. “Ne puneŃi omul nostru, noi punem steguleŃele acolo, venim şi facem la primar... 
Când Primarul a trecut de partea lor, nu mai sunt steguleŃele aici, mergem cu steguleŃele 
dincolo la PNL, când nu-i mai PNL, mergem la PD”. Păi, dă-o încolo, dacă cu asta ne... 

Dl.łonea Vasile  
De politizat, o politizaŃi  dumneavoastră. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Vă ajut dar haideŃi să o rezolvăm.Este ultimul loc în care mi-aş dori să fie unul 

director... Să nu-mi spuneŃi că în locul Zoei sau cum îl chema, a fost Tuli, nu au fost 
ajutaŃi sau au fost clientela politică a lui Mircia Muntean sau a unuia dintre colegii mei. 

Dl.łonea Vasile  
Domnule Primar,  eu am vrut să ştie …. partea politică şi nu am vrut să dau 

crezare bârfelor care să meargă ...toată ocolirea asta a procedurilor legale aŃi făcut … 
dumneavoastră.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Greşit. 
Dl.łonea Vasile  
Mă forŃaŃi să fac, nu am votat oricum dar am meritat toată treaba aceasta. Eu am 

spus competiŃie deschisă că nu mai era nici bârfa aceasta, nu mai era. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Vă mulŃumesc pentru treaba aceasta şi să ştiŃi că aşa este. HaideŃi nu vă opriŃi, 

acum vă rog eu să mai spuneŃi ca să ieşim din impasul acesta.  
Dacă doriŃi să punem omul Prefectului, vă spun, îl punem. Dacă dumneavoastră 

ca PSD, dacă o declaraŃi aici că doriŃi omul Prefectului, îl rog şi pe liderul de sindicat că 
pe ăla îl vrea şi el şi cu dumnevoastră, dacă şi dumneavoastră vreŃi omul Prefectului, 
atunci punem omul Prefectului. Promit pentru prima dată că îl punem. Oricum nu o să-i 
mai dau altă ocazie dar acum  îi dau ocazia să-şi pună om la teatru dar eu nu cred că o să 
vă convină  dumneavoastră. 

Dl.łonea Vasile  
ProcedaŃi după lege şi nu mai daŃi nici o ocazie nimănui. AveŃi legea în spate. 

Dacă aveaŃi legea în spate nu o să mai… 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu aveŃi nici un punct de vedere asupra colegului dumneavoastră care a venit cu o 

listă? Vi s-a părut normală? 
Dl.łonea Vasile  
Cu aceiaşi listă ştiinŃifico fantastică a venit şi domnul Crai. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Deci, spuneŃi şi domnului că a fost o listă ştiinŃifico fantastică. Că de aceea nu m-

au impresionat nici pe mine. Şi la mine au fost sute şi sute de intervenŃii, de la toată 
lumea. M-am săturat.  

Dl.łonea Vasile  
De ce nu o faceŃi deschisă, inclusiv comisia de verificare? 
 
 
 



 32 

 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Mai deschisă decât se oferă astăzi în şedinŃă deschisă postul de preşedinte pentru 

dumneavoastră la nominalizare, cu o singură  condiŃie – nu totdeauna aŃi fost corect şi de 
multe ori aŃi şi făcut jocul Prefectului, să nu faceŃi jocul Prefectului. 

Dl.łonea Vasile  
DaŃi-mi un exemplu, domnule Primar. Când am făcut jocul Prefectului? 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Astăzi dacă promiteŃi că nu veŃi face jocul Prefectului, aveŃi toată susŃinerea mea. 

Dacă faceŃi, atunci mergem, nu mai ştie lumea cine este cu PSD-ul, cu PD-ul sau cu 
PNL-ul. 

Dl.łonea Vasile  
Domnule Primar, v-am rugat. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu îl propun pe domnul łonea Preşedinte că am încredere în el şi îi mai dau ceva,  

să-şi facă şi echipa şi nu din liberali, să-şi facă echipa din cine vrea. Dar, să nu se 
consulte deloc cu sindicatele pentru că ne trebuie un om să-i pună un pic la treabă. Un 
pic, 10% să-i mai aducă şi pe scenă din ziare şi de pe plăcuŃele din faŃa Prefecturii şi 
spune Mircia, că nu vorbeşte Mircia prosti. 

Dl.łonea Vasile  
Domnule Primar, ca să nu vorbiŃi prosti într-adevăr, vă rog să precizaŃi aveŃi 

cunoştinŃă cine este omul Prefectului? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Vă rog să nominalizaŃi. Rog consilierii mei, din partea ... 
Dl.łonea Vasile  
Vă rog  să vă controlaŃi limbajul că aŃi mai  făcut  afirmaŃii. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
V-am propus preşedinte şi să vă nominalizaŃi echipa. 
Dl.łonea Vasile  
LansaŃi nişte acuzaŃii că aş fi omul Prefectului şi nu am nici o legătură, nu cunosc. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
În situaŃia aceasta sunteŃi şi aŃi mai … Domnule łonea, lăsaŃi-mă câteva secunde, 

nu intrăm în politică. Aici o stăpânesc pe asta.  
Dl.łonea Vasile  
Dumneavoastră… 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Dumneavoastră o stăpâniŃi pe cealaltă,  eu o stăpânesc pe asta. Ca să vedeŃi că eu 

fac un pas înainte, ce vreŃi mai mult de atât? Preşedinte łonea – să fie consemnat în 
procesul -verbal şi îi rog pe consilierii mei să vă permită să vă faceŃi o echipă din 
comisie, cu o singură condiŃie: să nu ascultaŃi de sindicate şi să nu ascultaŃi de Prefectul 
de Hunedoara. Deci, să vă puneŃi un om care credeŃi că merită să conducă această 
instituŃie şi să răspundă pentru ceea ce face el în acest teatru. 

Dl.łonea Vasile  
Vreau să mă întrebaŃi şi pe mine dacă accept întâi. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Vă rog eu, vă rog să acceptaŃi. 
Dl.łonea Vasile  
Eu am simŃul măsurii, eu am simŃul şi ridicolului, domnule Primar.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este ridicol. 
Dl.łonea Vasile 
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Ba da. Nu pot să fiu într-o comisie ca să verific un viitor director de teatru. Nu am 
competenŃă, eu sunt ofiŃer de rachete antiaeriene şi nu am  nici o legătură. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Să vă ajute ceilalŃi artişti domnule, că puteŃi să vă formaŃi o echipă. 
Dl.łonea Vasile 
Nu pot, nu pot să fac judecăŃi la oameni într-un domeniu în care nu mă pricep. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cum şi-a adus domnul Prefect lista prin glasul domnului Kovacs, aşa vă rog 

frumos şi dumneavoastră  puteŃi să aduceŃi o listă şi eu o accept. Îi rog pe consilierii mei 
să accepte lista formată de dumneavoastră, consilier PSD a Consiliului Local Deva. 

Dl. Kovacs Francisc 
Doamna Preşedinte, dreptul la replică. Pe cuvântul meu de onoare vă spun, nu ştiu 

cine de cine vorbeşte. Vă rog să-i spuneŃi numele şi vă dau cuvântul meu de onoare că eu 
votez împotriva omului Prefectului. Habar nu am cine-i, pe cuvânt de onoare nu ştiu. Pe 
cuvânt de onoare vă spun. Dacă eu ştiu asta, nici să nu vă mai uitaŃi la mine. 

Eu voi vota împotriva omului dar spuneŃi-mi numele că nu ştiu cine este. Să spună 
cineva cine  este. Eu voi vota împotrivă. Sunt în comisia de cultură. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
V-aş ruga să însuşiŃi ceea ce am spus eu, în numele grupului vostru să delegaŃi o 

altă persoană şi o altă comisie care să nu Ńină cont de aspectele pe care le-a spus foarte 
clar domnul łonea. 

Dl. Crai Pompiliu 
Doamna Preşedinte, domnule Primar, în primul rând eu constat aşa cu stupoare că 

s-a mutat scena teatrului în sala de consiliu. Acesta este primul lucru pe care-l constat. Al 
doilea lucru, fiindcă numele meu a fost invocat de mai multe ori că aş avea eu vreun 
amestec  în toată această aşa zisă scenaristă,  este un lucru fals. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
AveŃi o fată artistă cum are şi domnul Kovacs şahistă.  
Dl.Crai Pompiliu 
Domnule Primar, nu am nici o fată artistă. Am o fată care este elevă la Liceul 

Decebal în ultimul an şi atât. În rest nu am nici un fel de legături cu nici o altă fată. 
S-a pomenit numele meu vis-a-vis de numirea acelei comisii. Deci, prima comisie  

pe care  am numit-o în Consiliul local nu a fost bună din anumite motive. A doua comisie 
pe care am propus-o eu personal cu respectarea legii nu a fost nici aceea bună, chipurile  
că nu scria că secretara nu are drept de vot. Păi, clar că secretara unei comisii nu are drept 
de vot şi nu a votat. Nu mai avea sens această scrisoare a Prefectului. Acum, bun,  
domnul Kovacs vine cu o nouă propunere pentru nu ştiu ce comisie, că nu am înŃeles. Ce 
comisie? 

Dl.Kovacs Francisc 
De examinare. 
Dl.Crai Pompiliu 
Păi, da a fost concursul. Ce să mai examinezi? Eu nu ştiu, nu am auzit de un alt 

concurs. Dacă va fi anunŃat un alt concurs din anumite motive, sigur puteŃi veni cu 
această propunere. 

Dl.Kovacs Francisc 
Eu am propus o comisie de examinare. 
Dl.Crai Pompiliu 
Eu nu ştiu, ştie cineva? Ne poate spune? Eu nu am aflat acest lucru nici de la 

executiv  nici  din presă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă rămâne teatrul fără director nu ies sindicatele, nu mai ies în stradă, de la 

teatru.  Le convine ambiguitatea asta în care stă toată lumea liniştită. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Eu zic că, comisia de control ar trebui să ne deplasăm toŃi acolo şi să facem o dată 

un raport. 
Dl.Crai Pompiliu 
Sigur că este foarte relativ. Mie, cel puŃin, un concurs pentru numirea unui 

director  la un teatru mi se pare până la urmă o chestiune relativă pentru că de fapt, ce 
înseamnă un concurs?! Până la urmă este vorba de un dialog, o discuŃie şi prezentarea 
unui proiect de management. Este un lucru destul de relativ. Poate până la urmă un 
teoretician bun sau un  actor bun să păcălească comisia şi de fapt să nu fie el un manager 
bun şi să ducă teatrul în prăpastie, cum de altfel s-a şi întâmplat cu predecesorul, nu?!.  

Deci, până la urmă poate că cea mai corectă variantă ar fi cea pe care o spunea şi 
domnul Primar. Să fim cu toŃii de acord, împreună şi cu sindicate şi cu Prefectura  pe cine 
vom putea pune acolo, sigur tot pe baza unui concurs că aşa spune legea. Dar, până la 
urmă constat că am avut un concurs dar de fapt nu avem director la teatru, ceea ce nu 
înŃeleg dar mă rog... 

Dl.Ghergan Florian 
Eu vreau să spun doamna Preşedinte că  am citit cu amărăciune ce s-a scris în 

presă pentru că noi am dat crezare colegilor noştrii care aveau mai multe cunoştinŃe în 
domeniu. Au venit cu o propunere, pentru oameni care am considerat că sunt respectabili 
şi în momentul  când presa a început să ne trimită din dreapta în stânga, cred că ceva nu 
este în regulă. Ne străduim de atâta vreme să punem un director la teatru. Ce o fi aşa de 
greu, domnule? Îl punem, peste 3 luni pleacă. Ce o  fi aşa, ce o fi acolo la teatrul ăsta de 
nu poate nimeni să conducă  teatrul. HaideŃi să fim serioşi, haideŃi să găsim o persoană. 
Nu ştiu dacă o fi cea mai bună, poate pentru  o perioadă de timp, poate după aceea se va 
găsi altă soluŃie. Dar, haideŃi să terminăm cu...astea sunt nişte lucruri care nu....  

Aş vrea să întreb pe doamna Secretar, care este situaŃia  concursului? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
SituaŃia concursului este legală. A fost pusă în aplicare mai puŃin articolul 2 care 

nu a fost pus în aplicare şi îl revocăm. Această adresă a Prefecturii este tardivă. De ce? 
Domnul Prefect poate nu ştie sau juriştii dumnealui, că o hotărâre nu poate fi revocată 
atâta timp cât a fost pusă în aplicare. Deci, această comisie de concurs, bună sau rea cum 
a fost ea numită, şi-a făcut datoria. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Este validată de Prefectură. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Şi este validată de Prefectură. Deci, din nou revine după concurs. Dânsul ştia că, 

concursul a avut loc. Trebuia să ne trimită înaintea concursului această adresă. Este 
tardivă. Hotărârea din punctul meu de vedere este legală şi comisia de concurs a fost 
numită legal. 

Dl.Ghergan Florian 
Şi noi acum de ce trebuie să revocăm articolul? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Articolul 2 nu a fost pus în aplicare deoarece Primarul Municipiului Deva a 

soluŃionat contestaŃia, aşa cum spune legea. A existat o DispoziŃie a Primarului prin care  
delega dreptul de a soluŃiona contestaŃia Consiliului local, am revocat acea dispoziŃie 
deoarece domnul Primar a  dorit să soluŃioneze. A fost la serviciu, nu a fost plecat nici în 
delegaŃie nici în concediu, a putut să soluŃioneze contestaŃia aşa cum spune legea.  
Primarul are obligaŃia să soluŃioneze contestaŃia. 

Dl.Ghergan Florian 
Eu să înŃeleg că totul este legal. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Totul este legal. Totul este perfect legal. 
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Dl.Ghergan Florian 
Bun şi dacă nu, cineva să atace şi să ne spună care este ... 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Să atace, nu este nici o problemă. 
Dl.Oană Dorin 
De jumătate de oră discutăm fără să... Am impresia că discuŃia la acest proiect de 

hotărâre  se face de jumătate de oră fără să se ştie Expunerea de motive.  “Luând în 
considerare prevederile OrdonanŃei nr. 26/2005 privind managementul instituŃiilor 
publice  de cultură, modificată şi completată de Legea nr.114/2006, potrivit căreia 
contestaŃiile se rezolvă de ordonatorul principal de credite al autorităŃii în subordinea 
căreia funcŃionează instituŃia publică de cultură”, nu mai aveau rost alte discuŃii. Era  
obligatoriu să revocăm articolul 2. Ce rost are să discutăm acum despre comisii şi de alt 
concurs? 

Vă rog să supuneŃi la vot proiectul de hotărâre aşa cum este făcut şi spune clar în 
Expunerea de motive. 

Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Doamna Preşedinte, domnule Primar, domnilor Viceprimari, domnilor şi 

doamnelor consilieri, aŃi  făcut câteva acuzaŃii pe care tot  dumneavoastră le-aŃi  afirmat şi 
domnii consilieri şi dumneavoastră, că noi sindicatul am fi schimbat directori. 
Predecesorul domnului Turi, pe care dumneavoastră l-aŃi schimbat, s-a pensionat.  
CeilalŃi directori dinainte nu ne privesc, nici nu exista sindicat pe vremea aceea.  Pe 
ultimul director dumneavoastră l-aŃi revocat iar cel dinainte s-a pensionat.   

Vreau să vă spun că acea mişcare de la Prefectură a fost absolut spontană, 
sindicatul nu a fost deloc amestecat, nu am dat nici o declaraŃie acolo nici eu nici 
altcineva în numele sindicatului şi ea a venit pe fondul nerespectării unei legi. Nu mai 
discut acum că această lege nu a fost respectată pentru că văd că se calcă peste ea cu o 
uşurinŃă abosolut.....este debordant. Eu nu pot să înŃeleg cu câtă uşurinŃă se trece peste 
nişte  articole de lege şi aveŃi jurişti aici. Asta este marea problemă, că aveŃi jurişti.  

Dacă domnul Prefect din nefericire nici dânsul nu a remarcat unde este problema, 
că problema nu era acolo  la secretarul comisiei.  Problema era la faptul că trebuia să fie 
2/3 membrii în această comisie, oameni de specialitate strict de teatru conform legii, 
articole pe care dumneavoastră le aveŃi doamna Preşedinte că ieri vi le-am predat şi sigur 
trebuie să-mi daŃi dreptate pentru că aşa este. Mai este o problemă  foarte mare. Ştiu că 
nu, ştiu care sunt sforile. Trebuia să acceptaŃi încă două dosare dacă aŃi vrut să fie aici un 
om de calitate la acest teatru. Numai aceasta este doleanŃa noastră. Noi nu avem alte 
doleanŃe. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce înseamnă calitate, domnule Bocăniciu şi de ce îi lăudaŃi? Au mai fost şi alŃii în 

comisie. A fost şi doamna Enedi  aflată în sală, au mai fost şi alŃii. Sper că nu a fost şi ea 
trimisă. Ne-a convins că nu aŃi trimis-o dumneavoastră. 

Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
VreŃi să ne puneŃi pumnul în gură sindicatelor? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
De ce  spuneŃi că din cei doi care au fost aleşi de consiliu, cei buni erau cei care 

nu s-au prezentat la concurs? 
Dl.Bocăniciu   - lider  de sindicat  
Eu nu am spus că cei buni erau cei care nu s-au prezentat, am spus că aveau 

dreptul să se prezinte în termen legal, conform legii şi  că ar fi fost poate oameni mai 
buni. De ce să nu acceptăm un om bun acolo? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Să spuna spectatorii, domnule Bocăniciu,  nu noi şi ospătarii de la Reno. 
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Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Pentru că aŃi vorbit şi de activitatea teatrului, vreau să  vă spun că mie îmi pare 

foarte rău că această tevatură ne-a pus într-o lumină proastă. Această  instituŃie trăieşte 
prin imaginea publică pe care o are şi a fost terfelită să ştiŃi nu din vina noastră. A fost 
terfelită să ştiŃi din vina celor care nu respectă legile şi trag sfori. Nu sindicatul a făcut 
asta, vă spun încă o dată. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Bocăniciu, soŃia dumneavoastră lucrează la Cuvântul Liber sau nu 

lucrează? 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Acum toată lumea lucrează. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vi se pare corect că soŃia dumneavoastră de la Cuvântul Liber să terfelească 

întreg consiliul ca subordonat al Consiliului local? 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
StaŃi puŃin că nu lucrează. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog  frumos să ne respectaŃi măcar atât cât vă respectăm noi,  măcar atât bun 

simŃ să aibe cât face acest consiliul şi această primărie pentru dumneavoastră. Măcar atât.  
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Ce face pentru noi? Numai puŃin că nu am înŃeles. SoŃia mea nu lucrează decât la 

Cuvântul Liber, nu a semnat nici unul  din articolele  de aici. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi este corect să facă şantaj asupra consilierilor pentru că este un redactor la 

Cuvântul Liber? 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Care şantaj?  SpuneŃi-mi şi mie. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu te supăra, nu sunt de acord. 
Dl.Bocăniciu - lider  de sindicat  
Să se ridice  un consilier, vă rog frumos, că astea sunt nişte  acuzaŃii.. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu sunt de acord.  De o lună să veniŃi şi .... 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Domnule Primar, astea sunt nişte afirmaŃii foarte grave. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Foarte grave, sigur că sunt grave. 
Dl.Bocăniciu - lider  de sindicat  
Să se ridice un consilier care a fost şantajat. 
D-na MiheŃ Daniela 
Domnule Bocăniciu,  v-am dat cuvântul nu ca să faceŃi scandal ci ca să lămurim 

nişte lucruri.  
Dl.Bocăniciu - lider  de sindicat  
Nu vreau să fac scandal. 
D-na MiheŃ Daniela 
M-aŃi jignit! 
Dl.Bocăniciu - lider  de sindicat  
Dacă mă lăsaŃi, continui. 
D-na MiheŃ Daniela 
Ne-aŃi acuzat că am tras sforile, ceea ce este o mare jignire pentru mine. 
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Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Nu am spus că dumneavoastră aŃi tras sforile. 
D-na MiheŃ Daniela 
Am fost desemnată de acest consiliu să reprezint Consiliul local. 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Deci, vreŃi să-mi puneŃi pumnul în gură, vreŃi să plec. Asta vreŃi. 
D-na MiheŃ Daniela 
Acum eu vorbesc.Am reprezentat consiliul, mi-am făcut datoria. Au fost 4 

candidaturi. Două nu au îndeplinit deloc  criteriile. Încă doi candidaŃi. Unul aproape că nu 
a îndeplinit condiŃiile, comisia a decis totuşi să-l primească şi să-l asculte. Au fost 
evaluaŃi din punct de vedere artistic şi din punct de vedere managerial. Deci, comisia a 
avut competenŃe artistice de vârf şi competenŃe manageriale. Deci, dacă  din punct  de 
vedere artistic dacă cei doi candidaŃi îndeplineau bine condiŃiile, din punct de vedere 
managerial unul dintre ei a fost catastrofă. Da, deci asta este. A fost totul foarte corect.  

Pe aceşti oameni nu i-am cunoscut dinainte, cine sunt, nu ştiu ce culoare politică 
au, nu mi s-a spus niciodată nimic legat de vreo alegere. Mi-am făcut datoria alături de 
doamna director de la DirecŃia de Cultură şi vă rog să mă respectaŃi pentru acest lucru. 

Am încercat să vă aducem un director. Ne-aŃi cerut un director interimar, o să mă 
consult cu colegii mei consilieri să vedem ce este de făcut dar nu ne mai jigniŃi. 

Dl.Bocăniciu - lider  de sindicat  
Îmi cer scuze dacă aŃi înŃeles treaba aceasta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Saizescu păcală, toŃi directorii erau păcălici numai cei doi din Deva şi voi eraŃi 

corecŃi. 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Vă rog, dacă-mi permiteŃi, numai un singur lucru mai spun şi plec. 
D-na MiheŃ Daniela 
Nu vă mai permit pentru că a fost destul scandal şi nu aveŃi dreptul să faceŃi 

scandal. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să găsim o soluŃie dar sub nici o formă să vă mai implicaŃi voi sindicatele 

să vă puneŃi voi şeful. Deci, te rog mult. 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Dar nu are nici o treabă sindicatul aici. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă ocupaŃi de piese, de salarii, de calitate, de nefinanŃarea lor, de sprijin sau 

nesprijin în lucrări sau în alte chestiuni dar nu directorul, să putem noi pleca oriunde. De 
aceea am fi vrut un pic mai multă disciplină, un om cu mai multă autoritate. Un pic, un 
pic  mai multă autoritate. 

Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Şi noi dorim asta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi mai puŃin implicat sindicatul în numirea directorului ci consiliul în numirea 

directorului. 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Noi nu i-am dat afară, v-am explicat acest lucru.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Noi nu terminăm treaba aceasta. 
Dl.Bocăniciu - lider  de sindicat  
Vreau să vă spun că soŃia mea nu lucrează nici la Hunedoreanul, nici  la Replica, 

nici la toate televiziunile. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este vorba de soŃia ta. 
D-na MiheŃ Daniela 
Vă rog foarte mult să trecem la vot. 
Dl.Kovacs Francisc 
Doamna Preşedinte, eu zic că, haideŃi să ne calmăm. Nu mi se pare normal să nu 

lăsaŃi pe liderul sindical să termine ce are de zis. Dacă spune rău, dacă spune bine,  hai 
să-l lăsăm, să-l ascultăm ce spune. LăsaŃi-l să termine. 

D-na MiheŃ Daniela 
Nu mi se pare normal să-l las să facă scandal. 
Dl.Kovacs Francisc 
Faptul că a acuzat, asta mă deranjează şi pe mine enorm de mult.  Nu s-a referit la 

dumneavoastră, nu ştiu la cine s-a referit. 
Dl.Oană Dorin 
La noi, consiliul. 
Dl.Kovacs Francisc 
Înseamnă că ar trebui să-şi ceară scuze. 
Dl.Bocăniciu  - lider  de sindicat  
Îmi cer scuze dacă asta s-a înŃeles.  Dar nu au fost din partea consiliului, au fost 

din partea comisiei. Este evident din moment ce comisia împreună cu candidatul se duc 
cu o seară înainte la  băut.  Dar, încă o dată vreau să vă spun că nu este pretenŃia noastră 
puteŃi să puneŃi orice director. 

D-na MiheŃ Daniela 
Domnule Bocăniciu, repet,  nu vă mai las să vorbiŃi pentru că faceŃi scandal.  
Dl.Bocăniciu - lider  de sindicat  
Bine. 
D-na MiheŃ Daniela 
Acesta este motivul şi am dreptul acesta.  

            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.140/2007 
Dl. Morar Marcel 
Doamna Preşedinte, scuzaŃi-mă, nu am vrut să intervin înainte de a-şi spune 

ceilalŃi colegi cuvântul dintr-un simplu motiv şi am dorit să intervin  în acest moment, 
când s-a votat. Vreau să fac o singură observaŃie. În acest moment sunt conducătorul, 
managerul sau directorul general al unei instituŃii de cultură din acest judeŃ, la nivel 
judeŃean. În  proiectul care s-a votat anterior a fost vorba tot despre o instituŃie de cultură. 
Vreau să vă spun că, vis-a-vis de instituŃia de cultură pe care o conduc există de multe 
luni de zile în paginile presei, nu numesc ziare, nu se face decât să se terfelească 
imaginea instituŃiei pe care o conduc. Nu există nici o dovadă a ponegririlor şi a  
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elementelor negative care se invocă. Din această cauză tot ceea ce se vorbeşte despre  
instituŃia de cultură  se trece la rubrica “Bârfe”. Aş vrea să vă spun că Muzeul şi automat 
directorul acestei instituŃii, este abonat o data la săptămână dacă nu cel puŃin la două 
săptămâni, apare la rubrica “Bârfe” ba de una, ba de alta, de cel puŃin 1 an de zile. 

Iată că şi la nivel judeŃean se întâmplă lucruri ciudate. Asistăm oare la o  
distrugere efectivă a culturii pe orice planuri în acest judeŃ? 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Dar şi la celelalte instituŃii de cultură, tot acelaşi situaŃie este. 
Dl. Morar Marcel 
Era o constatare. MulŃumesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Aşa este. Eu am recunoscut, după 2 ani, veŃi câştiga dumneavoastră. Aşa vor păŃi 

cum aŃi păŃit şi dumneavoastră şi după 4 ani vă spun sigur că iară vom veni noi, că ăsta 
este rolul democraŃiei cel puŃin într-un stat de tranziŃie. 

Dl.Kovacs Francisc 
Referitor ce a spus domnul  Morar. Vreau să vă spun că în viaŃa mea prima dată  

am participat la o emisiune televizată. Vă rog să mă credeŃi din tot sufletul, v-am lăudat 
cel mai tare dintre toŃi ce aŃi făcut pentru cultura din Deva. Am fost întrebat de cineva “tu 
chiar îl lauzi atâta pe ăla de nu ştiu unde?”. Nu numai atât. Arhitectul Almăşescu care a 
fost acolo, l-a lăudat că a făcut o treabă extraordinară. Vă rog să verificaŃi emisiunea.  Nu 
este adevărat că devenii au impresia asta despre voi, au o impresie extraordinară. 

Dl. Morar Marcel 
 La ce umblă în media locală... 
  
Punctul 23  

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

organigrame şi a noului stat de functii, precum şi pentru modificarea Regulamentului de 
organizare şi functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva;  

D-na Felea Diana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut o propunere.  

“Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităŃi publice” este 
compartiment. Se desfiinŃează “Compartimentul urmărire transport public de călători” din 
DirecŃia tehnică, iar postul de inspector treapta 1A va trece în cadrul “Compartimentului 
unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităŃi publice”. Ca 
urmare, statul de funcŃii şi regulamentul de organizare şi funcŃionare se modifică în mod 
corespunzător. 
            D-na MiheŃ  Daniela 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.141/2007 
Punctul 1 suplimentar  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii “Modernizare Piata Agroalimentara din 
municipiul Deva”. 

Dl.Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan  Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat  favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
Eu  am de pus o întrebare Comisiei de buget, când au deliberat şi au votat? 

Proiectul a venit cu 3 minute înainte de şedinŃă. 
Dl. Blendea Zamfir   
Am fost convocaŃi la ora 14 şi la ora 14 am fost aici. Într-adevăr, din discuŃiile 

care au fost aici, domnule Primar, sunt depăşite la piaŃă, s-a depăşit lucrările. Noi am fost 
convocaŃi la ora 14. 

Dl. Primar  Mircia Muntean  
Sunt super specialişti care au făcut lucrarea. 
Dl.łonea Vasile  
Noi am avut nişte discuŃii nu rău intenŃionate dar oricum realiste. Dumneavoastră  

veniŃi cu un proiect, pe care nu l-am votat şi nu o să-l votez niciodată, să transformaŃi 
piaŃa într-o structură de tip mall. Şi aşa am dat 3 miliarde atunci când am votat post-
mortem în decembrie, că aŃi venit cu el după ce s-a făcut, am trecut şi peste asta. Acum 
mai venim,  tot pentru rămăşiŃe din astea s-a pus o lopată  de asfalt  la un colŃ acolo la un 
chioşc, tot timpul şi o să ceară banii aceştia şi noi suntem mamă…. 

 Dl. Primar  Mircia Muntean  
Domnule łonea, v-am explicat şi atunci. Am venit cu 5 propuneri de modernizare 

a pieŃei din zona centrală. Nu ştim, poate va mai dura încă 1 an, poate 2, poate 3 
finalizarea. Nu putem  să lăsăm piaŃa cu gropile care erau şi dezastrul care era acolo. 
Sigur că dacă am ajuns să finalizăm trei sferturi din piaŃă am făcut-o ulterior pe toată ca 
să nu lăsăm într-un colŃ făcută şi în celălalt nu.  Eu zic că, colegii care au lucrat  vă pot da 
detalii. Vă rog, domnule Radu, domnule Popa, spune-Ńi exact în ce a constat asta.  

Dl. Popa Ioan 
Domnilor consilieri, în momentul în care s-au executat lucrările de modernizare, 

nu s-a ştiut că în totalitate suprafaŃa este mai mare decât studiile făcute. De acolo 
intervine suma respectivă.  ŞtiŃi cu toŃii cât costă tona de mixtură. Deci, alocându-se, 
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suma a fost insuficientă şi lucrările, eu zic că s-a modernizat o piaŃă destul de frumoasă şi 
accesibilă. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, cred că aŃi observat că atunci când aŃi venit în consiliu, după  

executarea lucrărilor, am fost de acord să se plătească acele lucrări de modernizare a 
pieŃei. Acuma se vine, deci după executare s-a venit cu suma care s-a considerat că s-a 
cheltuit  pentru realizarea acelor lucrări. Acum, după 5 luni de zile ne trezim că am 
cheltuit mai mult. Nu s-a mai făcut nici o lucrare de atunci, domnule Primar. Ne trezim că 
am cheltuit mai mult. 

Eu zic că ceva nu este în regulă. Dacă am făcut un proiect cu care am venit aici, 
haideŃi să vedem. Eu propun mai mult, haideŃi să imputăm pe cei care nu au respectat 
proiectul şi au cheltuit mai mulŃi bani. De ce au pus 10 cm sau cât au pus când au  venit  
aici să ne spună care este suma de plată. Atunci se ştia pentru că erau lucrările executate, 
se ştia ce cantitate de bitum s-a folosit, se ştia  ce cantitate de agregate, se ştia tot, nu era 
o lucrare la care să spună că nu se ştia suprafaŃa dinainte. Acelaşi lucru este şi cu cealaltă 
stradă în faŃă la magazin acolo. Cred că lucrurile de aici încep. Venim cu o modificare 
după 5 luni după ce s-a executat lucrarea. AŃi văzut, au fost şi situaŃii în care am înŃeles că 
s-a făcut repede. Dar, dumneavoastră aŃi mai şi lipsit şi a venit domnul Viceprimar, “ştiŃi 
lucrările de pe strada cutare,  s-a modificat proiectul pentru că s-a venit cu o altă soluŃie”, 
am înŃeles şi asta, că nu s-a respectat proiectul şi s-a modificat dar  acum  mi se pare... 
Am cerut să ni se arate noul proiect. Vine cu o hârtie  de la proiectant, de la dirigintele de 
şantier că suma este mai mare, cu nişte suprafeŃe care nu stau în picioare domnule Primar. 
Părerea mea este ori să analizăm încă o dată – pentru că aşa cum este propus proiectul nu 
putem să fim de acord, adică vine după 4 luni la aceaşi lucrare cu o modificare. Ceva nu 
este în regulă sau cel puŃin nu ne-a convins.  

În comisie l-am rugat pe domnul Radu să  vină cu documentaŃie, cu proiect  să 
vedem de ce, că probabil are dreptate nu ştiu  dar, nu m-a convins cu ce documente  a 
venit. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Domnule Ghergan, încă o dată eu revin la ceea ce spun. Eu cred că aici ar trebui 

să fim oameni serioşi şi să nu facem politică. Dumneavoastră în primul rând aŃi lucrat cu 
mine direct din 1996 că aŃi fost directorul care s-a ocupat de problemele cele mai 
importante ale regiei.  Dumneavoastră nu aŃi făcut o lucrare – şi aici este domnul Popa  
martor – fără să faceŃi aceste măriri suplimentare, pentru că le-aŃi adus în mod justificat. 
Unde era Ghergan ăla care venea şi spunea “Domnule Popa, uitaŃi aici cu mine măsurăm 
în Kogălniceanu punct cu punct ” şi demontaŃi poziŃia noastră, a mea ca Primar tânăr şi să 
spun începător în problemele de gospodărire că aveaŃi dreptate şi justificaŃi acei bani,  cu 
care dumneavoastră aŃi spus că a mai apărut trotuarul acela în faŃa Căminului de 
nefamilişti, s-a greşit pe strada Titu Maiorescu şi nu s-a făcut prelugire la ultimele două 
case ca urmare a  trebuit suplimentat proiectul nostru. Acum apare un alt Ghergan în faŃă, 
cu o altă poziŃie, sigur bazat pe o experienŃă foarte importantă şi demontează şi 
demolează. Nu-l faci pentru mine, nu pentru mine a făcut piaŃa. Nici nu m-a  interesat să 
o fac, să avem exact cum spunea  un proiect şi mă gândeam cum să-l  fac cât mai repede.  
Ştim totodată cât de grele sunt procedurile de a aborda o temă, dovadă că au fost şi 
consilieri liberali care s-au opus pentru modernizarea pieŃei. Nu va putea opri nimeni. 
Dacă nu vom face noi şi voi în mandatul ăsta, o vor face colegii voştrii. PiaŃa nu va 
rămâne aşa, un dezastru  cum este acum. 

Dar, revenind la această chestiune, când trei oameni prezintă unei comisii, comisii 
în care aŃi avut şi colegi şi  au  o experienŃă la fel de bună ca şi  dumneavoastră şi ştiu 
poziŃia dumneavoastră de acum 12 ani în calitate de şef  de investiŃii la IGO şi votează 
“da, domnule, ne-am convins” şi dumneatale vii şi spui  “păi ştiŃi, 6 au votat “pentru” şi 2 
“împotrivă”, dar noi doi nu suntem convinşi”. Niciodată nu veŃi fi convinşi în perioada 
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campaniei electorale. Ne aflăm în ultimul an de mandat, da?! Sigur că, va veŃi opune la 
orice, la orice de acum înainte şi de aceea  le solicit consilierilor pentru că am fost 3 
specialişti aici, 4 cu Vasiu, să le pună toate întrebările, să discearnă bazat pe proiectul 
nostru şi pe ceea ce am propus noi cu toate documentele şi actele şi nu pe o politică 
ieftină de a bloca numai aşa de dragul dumneavoastră că vă cheamă acum alt fel de 
Ghergan decât cel care eraŃi în regie şi care reparaŃi conductele, acum 12 ani. 

Dl.Ghergan Florian 
Doamna Preşedinte, cred că domnul Primar... noi vorbim despre un proiect aici. 

Nu are nici o legătură cu 12 ani şi cu politica. Noi vorbim despre un proiect. L-aŃi pus pe 
ordinea de zi şi nu  are nimic în spate. Despre asta este vorba. Ceea ce ni se cere, ca să 
dăm bani pe o lucrare executată în urmă cu 5 luni de zile, care a mai venit o dată şi am 
aprobat-o şi cineva s-a răzgândit că sunt mai mulŃi bani decât şi că nu s-a măsurat bine 
atunci, nu are nimic în spate domnule Primar. Nu  este adevărat. În comisie documentele 
nu  au fost. Că sunt membrii PNL care vă susŃin pe dumneavoastră şi propunerile 
dumneavoastră, este altceva. Asta este politica de care vorbim, despre asta este vorba. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Vă rog frumos să confirmaŃi dacă sunt documentele sau nu. Există lipsă, un 

document lipsă? 
Dl.Ghergan Florian 
Vă rog să scrieŃi în procesul-verbal că cer să fie imputate aceste sume celor care 

se fac vinovaŃi. 
Dl.Radu Dorin 
Există proiect, există autorizaŃie de construire. Problema este următoarea. IniŃial 

în proiect a fost prevăzută numai porŃiunea exterioară fără hala acoperită şi când s-au 
început lucrările... 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Trebuia să spui de la început lucrurile astea, nu ne laşi aici, să spui şi la domnul 

Ghergan. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu a fost adus nici un document, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu aŃi adus nici un document? 
Dl.Ghergan Florian 
Nu a adus autorizaŃie  de construire, nu a adus nimic. 
Dl.Radu Dorin 
Este. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu a adus aici nimic. 
Dl.Radu Dorin 
Există. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu a adus aici nimic. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog frumos să o puneŃi la dispoziŃia domnului Ghergan ca să vedem, că nu ne 

jucăm. Este un serviciu de specialitate, ori există ori nu există. Dar dumneavoastră să spui 
că nu există... că nu o fi ajuns în comisie sau că nu o fi ajuns la timp, dar dacă ulterior s-
au prezentat... 

Dl.Ghergan Florian 
Nu s-a prezentat la nimeni, domnule Primar 
Dl. Vasiu  Traian 
Dacă a fost un proiect, s-a făcut o situaŃie de lucrări şi un deviz la o valoare de  

atâta, pentru o suprafaŃă şi nişte  lucrări de genul care s-au făcut, acum s-a găsit că sunt 
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alte lucrări suplimentare  şi altă valoare de deviz automat.  DiferenŃa este  această sumă 
de 500 de milioane. 

Dl.Blendea Zamfir 
Am discutat cu domnul Radu şi într-adevăr destul de subŃire a fost ce ne-a 

prezentat dânsul. Ne-a explicat în felul următor, că s-a făcut mai mult decât  trebuia. Mai 
trebuie plătit ceva. Toată lumea a întrebat de ce trebuie să mai facem acuma lucrări când 
vrem să modernizăm piaŃa. Am cerut să ne lămurească. Într-adevăr atunci s-au făcut 
lucrări  şi acum trebuie să plătim suma respectivă. În final am aprobat. Asta este toată 
chestia.  

Rugămintea este ca dacă noi suntem convocaŃi la ora 14 şi venim la 14, şi din 
partea executivului să vină cineva. L-am căutat pe domnul Radu sau pe cineva să ne 
explice, nu a fost nimeni. 

Eu nu mint, vă rog să mă credeŃi. Trebuia să fie cineva.  De aceea au fost aceste 
discuŃii. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Radu, care este justificarea că nu  a fost nimeni în comisie? 
Dl.Radu Dorin 
În comisie am fost, la ora 14 am fost aici. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este adevărat. Ne-am  dus la fete să rugăm să vă trimită, să veniŃi aici. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă sunteŃi ieşit, sau unul dintre colegi, sunteŃi 10 oameni acolo în birou, acum 

nu mai sunteŃi 2 sau 3 sau 5, acum sunteŃi 10 oameni  în birou. 
Dl.łonea Vasile 
Vreau să mai fac o precizare pentru domnul Primar, care ori nu Ńine minte ori nu 

vrea să Ńină minte. Eu am mai precizat de multe ori că sunt proiecte care mie îmi pun 
semne de întrebare, ca să nu spun altfel, care sunt dubioase. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Toate sunt dubioase. 
Dl.łonea Vasile 
Nu toate. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ba da, în afară de alea care…… mie. 
Dl.łonea Vasile 
Vă rog frumos, eu vorbesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, corect. 
Dl.łonea Vasile 
AŃi avut o şedinŃă de mai mult de 86-87 de puncte  pe ordinea de zi. M-am opus la 

5 pentru că toate erau controversate. Drept dovadă, pentru unele dintre ele v-aŃi plimbat la 
Alba Iulia dar trecem peste asta, nu este treaba mea  este a justiŃiei, o să vedem dacă este 
bine sau nu este bine. 

82 au fost bune, am votat “pentru” şi cu două mâini, şi cu patru şi cu picioarele 
dacă vreŃi. Deci, vreau să fac precizarea asta că dumneavoastră vă convine, sunteŃi 
diabolic în felul de a pune problema aşa, să mă scoateŃi pe mine omul negru care se 
opune aşa  binelui cetăŃenilor Devei iar dumneavoastră luptaŃi pentru bunăstarea 
devenilor. Nu Ńine treaba aceasta şi am  să o fac de câte ori am  prilejul, nu mă puneŃi 
situaŃia să o fac şi pe cale legală că nu am vrut să procedez aşa. Asta a  fost o precizare. 

A doua precizare, a  doua întrebare, vreau să  spună domnii din comisia tehnică ce 
lucrări s-au mai făcut de atunci încoace că nu am mai văzut nimic, nici o lopată, nici o 
mătură pe acolo. Ce lucrări s-au mai făcut ca să vină acum cu o sumă exorbitantă să mai 
punem în buzunar la cineva, nu spun la cine poate este firmă poate persoană privată,  
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punem nişte bani. Pentru ce? Banii aceştia nu sunt ai noştrii. Dacă ar fi ai noştrii, dacă ar 
fi ai dumneavoastră personal pe cuvânt dacă mi-ar fi milă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule łonea, de câte ori pot o să vă răspund. Eu ştiu că nu pricepeŃi  nimic din  

investiŃii, eu văd cum vă manifestaŃi, deci nu pricepeŃi. Nu sunteŃi  clar, aŃi fost ofiŃer, 
recunoaşteŃi acest lucru, nu aveŃi cum pricepe investiŃiile. Nu aveŃi cum face nimic pentru 
oraşul acesta. 

Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, nu pricep hoŃiile. HoŃiile nu le pricep. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
LăsaŃi-mă acum. Dumneavoastră vă pricepeŃi la treaba dumneavoastră, la 

informaŃii, la contrainformaŃii. Şi oameni din aceştia ne trebuie. Aşa cum eu pe lângă 
faptul că stăpânesc investiŃiile atât cât le stăpânesc eu,  şi ştiu să abordez un credit şi 
merge de bine de rău acest oraş puŃin mai bine decât celelalte oraşe şi mai bine decât 
toate din judeŃul Hunedoara, fără doar şi poate, tot aşa vreau să vă spun că şi eu sunt cu 
ochii pe colegii mei cu care lucrez de 12 ani şi toŃi au fost târâŃi pe la DNA într-un fel sau 
altul, nu numai eu şi viceprimarul, probabil au fost şi alŃii din cei prezenŃi  aici chemaŃi să 
de-a cu subsemnatul  de multe ori dar  niciodată cei care i-au reclamat pe colegii lor în cei 
12 ani şi care au făcut parte şi fac din acelaşi sistem ca şi dumneavoastră. Pe aceia nu-i va 
chema  nimeni niciodată. Le-am spus la tinerii mei colegi să fie tot timpul cu ochii pe 
acei oameni, un om care niciodată nu a fost chemat să  de-a o explicaŃie, se ştie, în rest 
toŃi au fost.  ToŃi au dat “n” şi “n” explicaŃii, nu numai eu ca primar. Să nu credeŃi că nu 
mi s-a spus “Domnule, am reclamat consiliul, nu am reclamat  Primarul Municipiului, ce 
căutaŃi la DNA?” Păi, nu pentru, presa toată care era la Alba nu a venit pentru consiliu, 
nu-i interesa nici de łonea, nici de Crai, îi interesa să vadă pe Mircia Muntean.  De altfel, 
nu  a minŃit Prefectul, reclamaŃia era negru pe alb la adresa consiliului local. Era să spun 
“mergeŃi şi întrebaŃii pe ei?”. Nu! Mi-am asumat responsabilitatea şi de aceea Ńin colegii 
mei la mine şi de aceea de bine de rău mai avem un vot unitar.  

Dacă  dumneavoastră veŃi aborda, veniŃi cu program mai bun,  v-am lăsat  să 
vorbiŃi,  vorbesc şi eu, rezultă nişte concluzii şi mai am 9 luni. A veni cu mojicie după 3 
ani sau după 11 ani de primărie şi a  spune domnule nu-l putem dărâma că este populist 
sau este prea popular, cum îl dăm? Îl dărâmăm prin informaŃii şi prin contrainformaŃii. Cu 
asta nu o să reuşiŃi, să ştiŃi. Nu o să reuşiŃi pentru că am şi eu actele mele de răspuns la 
multe şi dovadă  că de astăzi le-am dat drumul.Am venit să vă explic şi eu cum sunt 
procedurile.  

Şi eu ştiu când  domnul Prefect împreună cu un coleg de-al nostru care nu a mers 
la DNA, a împroprietărit mătuşa de lângă puŃurile de apă cu 2.500 de metri, a făcut şantaj 
la investitorul pe care o să-l vedeŃi acolo de 160 de mii de mp şi ăsta nu mai este 
populism, este o investiŃie la care vor lucra  200 de oameni, 200 de copii de-ai 
dumneavoastră, ai mei,  de-ai dumneavoastră şi nu toŃi sunt pălmaşi. Unii sunt cu studii şi 
cu salarii bine plătite. Din 200, 30 dacă sunt salarii de la 15 milioane în sus, nu e rău 
pentru Deva şi nu e rău că ne adresăm. Asta o spun. Nimeni nu a zis de el nimic şi atunci 
sigur că vă atenŃionez şi spun “Oare nu sunteŃi pe mână cu Prefectul, din moment ce nu 
aŃi spus de acea tranzacŃie a mătuşei Tamara cu nimic?!”. Eu am zis-o de 6 luni când încă 
cineva din Primărie sau presa liberă  nu mă reclamă numai pe mine, îl reclamă şi pe el. Pe 
el nu l-a reclamat. Acum, sunt pus în faŃa faptului împlinit şi-l reclam eu, fără nici o 
problemă, că nu mă tem de el, normal.  

Dl.łonea Vasile 
Dreptate şi adevăr. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Exact, dreptate şi adevăr. 
Dl.Crai Pompiliu 
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Mie mi se pare că aici se crează o falsă problemă şi se aruncă aşa cu cuvinte 

nepotrivite la adresa Primarului, a Viceprimarilor. Cred că până la urmă suntem cu 
gândul la modernizarea pieŃei, la transformarea pieŃei în acel mall care deocamdată nu 
ştiu în ce stadiu este, cred că este stopată deocamdată. Uităm de faptul că practic  încă nu 
este pe tapet în momentul de faŃă această investiŃie şi în loc să ne canalizăm  şi să fim 
atenŃi la ce se întâmplă acum de fapt în piaŃă. S-a făcut modernizarea pieŃei, adică 
asfaltarea pieŃei sigur pe baza unui proiect şi anumite cantităŃi. În final, s-a constatat cum 
explicau şi colegii din executiv că, cantitatea de asfalt depusă a fost mai mare decât în 
proiectul iniŃial datorită creşterii de suprafaŃă. Să zicem că proiectantul a greşit dar acum 
ce să facem, să nu-l plătim pe cel care a executat lucrarea? Eu aşa văd lucrurile. Deci, 
este vorba  până la urmă de nişte lucrări suplimentare care se întâmplă oriunde şi în orice 
situaŃie. Nu este vorba de a acuza pe cineva că pune banii în buzunar dar nici să aducem, 
injurii Primarului, să politizăm din nou toată această chestiune. Aceasta este părerea mea. 

Dl.Ghergan  Florian 
Doamna Preşedinte, v-aş ruga cât mai sunteŃi preşedinte să nu permiteŃi ca 

domnul Primar să ne jignească  şi nici consilieri să jignească pe dânsul sau pe altcineva. 
Vă rog să conduceŃi aşa cum trebuie  pentru că nu  transformăm într-un circ tot consiliul. 

D-na MiheŃ Daniela 
De acord. 
Dl.Ghergan  Florian 
Noi, avem dreptul prin regulament, să ne spunem punctul de vedere la orice punct 

de la ordinea de zi. Vă rog să nu faceŃi numai politică şi îl rog pe domnul Primar  să nu ne 
mai jignească. Şi noi încercăm să nu vă jignim dar dacă avem puncte de vedere aia nu 
înseamnă că dumneavoastră trebuie să ne faceŃi praf, să ne faceŃi în toate felurile. Deci, 
vă rog frumos dumneavoastră să ne ascultaŃi, sunt punctele noastre de vedere şi avem 
dreptul să le spunem. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu oricând pot să intervin pe ceea ce spuneŃi. 
Dl.Ghergan  Florian 
PuteŃi să interveniŃi dar să nu ne jigniŃi, domnule Primar. 
Dl.Toth Andrei 
Referitor la acest punct, dacă comisia de recepŃie din cadrul serviciului tehnic a 

recepŃionat lucrarea asta, pentru care trebuie să dăm o sumă de bani, cred că s-a făcut un 
proces-verbal sau un referat. Înseamnă că oamenii care au semnat şi răspund. Noi ce 
facem acum? Dăm împuternicire domnului Primar să semneze plata. 

Dl. Kovacs Francisc 
Nu  mi-am propus să discut la acest punct pentru că am primit  materialele târziu 

dar vreau să spun un punct de vedere. HaideŃi să stingem acest lucru, cum? Este anormal 
ca oamenii aceia care au făcut lucrarea să nu fie plăŃi. Că a greşit cineva, că nu a greşit că 
a semnat recepŃia, normal la orice lucrare de investiŃii apar lucrări suplimentare. Eu zic că 
din suma respectivă pe care o cere acest constructor care a întârziat să ceară  aceşti bani, 
să reŃinem să facem o expertiză şi expertiza să spună  că într-adevăr  s-au făcut lucrările 
şi le plătim fără nici un fel de problemă.  Nu ştiu dacă sunteŃi de acord dar asta este o 
soluŃie. Este anormal să nu  plătim o lucrare care a fost executată, chiar dacă a greşit un 
funcŃionar care  trebuia să facă recepŃia. 

Dl.Panduru Carol  
Eu cred că din cadrul  biroului tehnic a făcut recepŃia. S-a constatat că s-au făcut 

nişte lucrări suplimentare, nu ştiu dacă mai este nevoie de expertiză. 
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Dl.Ardelean Nelu 
În comisia de buget am votat “pentru”. Este normal. Lucrările s-au făcut,  sunt 

documentele, sunt prezentate.  Sunt făcute lucrările şi sunt  “pentru ” a plăti lucrările 
făcute. 
            D-na MiheŃ  Daniela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.142/2007 
Punctul 2 suplimentar  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada drumul garii şi Mihai 
Viteazul din municipiul Deva” 

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate 
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Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Vasiu Traian 
Aşteptam de mult ca acest punct să apară pe ordinea de zi şi este bine că se 

va face. 
            D-na MiheŃ  Daniela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

                    4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

                                  Dl. Pogocsan   Ferdinand şi Dl. Teban Andronic) şi, 

         1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.143/2007 
Diverse 
 Dl.Oană Dorin 
 Conform legii aleşilor  locali, avem obligaŃia să Ńinem periodic acele întâlniri cu 
cetăŃenii. Rog Primăria să ne pună la dispoziŃie un spaŃiu. Noi avem obligaŃia să 
comunicăm Serviciului administraŃie  publică locală datele când le alegem şi consider  că 
aceste date ar trebui publicate pe mass-media şi locul unde se Ńin întâlnirile. În cadrul 



 48 

primăriei, undeva un spaŃiu.  Deci, fiecare indiferent de la ce partid este să aibă aceleaşi 
condiŃii să Ńină aceste şedinŃe cu cetăŃenii sau întâlniri cu cetăŃenii şi să fie popularizată 
această treabă, în ziua de…, la ora de…, în local puteŃi avea discuŃii cu cutare ales local. 
Asta este  prima problemă. 
 Cea de-a doua problemă pe care doresc să o ridic la punctul Diverse, trebuie şi rog 
să se facă ceva să se ia măsuri împotriva poluării din Deva.  Nu ştiu, cei de la Mintia au 
oprit filtrele, cei de la Chişcădaga au oprit filtrele, le curăŃă noaptea, dar după-masa speli 
maşina, dimineaŃa este albă. Am zis că nu s-au mai stropit străzile, este mult praf dar  
noaptea nu este circulaŃie.  Se mătură noaptea străzile şi se ridică praful. Eu cred că ceva 
se întâmplă şi nu este lucru curat şi trebuie luat măsuri. 
 A treia problemă, a început să vină căldura, se încălzeşte tot mai tare. Gunoaiele 
stau  mormane pe lângă blocuri. Nu ştiu ce face serviciul de salubritate dar nu mai 
lucrează cum lucra înainte.  Să-l odihnească Dumnezeu pe Dorin dar pe vremea lui nu 
exista aşa. Acum, sunt 4-5 containere pline şi de jur împrejur gunoi aruncat  şi câini care 
răscolesc în gunoi. Trebuie luate măsuri.  
 Măsura cea mai stridentă pe care de 2 ani de când sunt în consiliu o ridic şi nu se 
rezolvă,  spărturile care se fac în carosabil şi neastuparea acestor spărturi. Exemplu,  pe 
str.M.Eminescu, este ARDAF-ul cum vii  de la poliŃie spre centru, s-a tras un strat de 
asfalt, groapa nu s-a astupat cum trebuie şi  acum este mai rău ca înainte. Înainte când nu 
era acoperită cu asfalt o ocoleau, acum trec peste ea şi îşi fac maşina zob. Este asfaltul 
lăsat 20 de cm. Nu ia nimeni nici o măsură. Între Palatul JustiŃiei şi Muzeu  dacă mergi cu 
maşina şi nu ştii, direcŃia Ńi-ai distrus-o. E un şanŃ  săpat acolo pentru lumină şi lăsat 10  
cm.  ÎnŃeleg că nu a pus asfalt dar să pună cel puŃin nisip  acolo  ca să niveleze. Asta este 
aproape în toată zona pe unde merg, în tot oraşul. Pe str. Horea, s-a tras asfalt dar tot cu 
5-7 cm mai jos decât nivelul normal, în Gojdu la fel. Toate lucrările care se fac, se fac 
numai aşa ca să fie executate dar nu le verifică nimeni.  Eu ştiu că s-a luat măsură şi se 
spunea că trebuie amendaŃi cei care nu respectă.  
 Dl. David Ioan 
 Aş vrea să ridic trei probleme. Una, se împlinesc aproape 2 ani de când împreună 
cu dumneavoastră am adoptat o hotărâre privitoare la stabilirea denumirii şi renumerotării  
caselor de pe străzile din satul Cristur. Nu doresc răspuns acum şi doresc să apară 
plăcuŃele cel mai repede. Au apărut noile buletine şi dacă până acum era o confuzie pe 
care cât de cât o mai rezolvau anumiŃi cetăŃeni din anumite părŃi ale satului, acum  
confuzia este totală pentru că nu mai ştiu cine pe ce stradă stă şi la ce număr. Rog  foarte 
mult să se ia măsuri. Nu vreau răspuns, domnule director. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Vreau să vă dau un răspuns domnule consilier. 
 Dl. David Ioan 
 Vreau plăcuŃe. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Să audă şi domnul Primar că aceste plăcuŃe cu denumirile străzilor au sosit, sunt  
la noi la Primărie. Urmează ca în câteva zile să găsim o echipă să le montăm. 
 Dl. David Ioan 
 Punctul 2. Se modernizează şoseaua de la Sântuhalm la Hunedoara.  O primă 
problemă pe care doresc să o ridic în faŃa consiliului. 
 Domnule Ghergan, atât aŃi vorbit de mult astăzi şi atât am fost de cuminte, vreŃi să 
mă fac rău după şedinŃă? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu, domnule consilier. 
 Dl.David Ioan 
 Vă rog frumos atunci. Se lărgeşte şoseaua. Şoseaua a avut o rigolă de scurgere pe 
margine în anumite părŃi ale satului, rigole care nu au mai fost întreŃinute.. mă rog. 
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InundaŃiile cel puŃin din vara trecută au făcut  un adevărat prăpăd, ploile de vară mai bine 
spus.  Pe lângă faptul că se ia o parte din terenul oamenilor fără nici un fel de notificare 
de către construcŃia în cauză, nu ştim în baza cărui criteriu al cărei legi deşi proprietăŃile 
sunt realmente ciuntite,  sunt nişte şanŃuri de drept. De fapt aici am vrut să ajung, că asta 
este problema consiliului local.  În zona străzii Dricuri, dacă nu avem strada…  în zona 
străzii Dricuri, o dată. Mai este o zonă înspre şoseaua naŃională. Sunt nişte şanŃuri de 
drept care dacă şoseaua se lărgeşte, acestea vor intra sub şosea. Nu se poate fără ele. O 
simplă ploaie de vară, de jumătate de oră dată cu găleata, înseamnă mocirlă la toată 
lumea din zonele joase. ŞanŃurile de drept vor apărea pe proprietăŃile oamenilor. Deci, pe 
lângă că le ia la fiecare câte o fâşie, trebuie construite şanŃuri încă înăuntru. Deci, în 
această situaŃie sunt cetăŃeni care pierd şi 1 ar, 1 ar în care marginea şoselei este minim 
10 euro/mp.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi 12 şi 13. 

Dl.David Ioan 
 12,13 în sfârşit. Rog Primăria, domnule Primar, o singură problemă.
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Aş vrea să spun ceva pentru toată lumea şi să dau un exemplu foarte elocvent ca 
să plecăm cu feŃele mai voioase de aici. Mai întâi lăsaŃi să vă facă autostrada, să vă 
crească terenul de la 5 euro la 50 de euro şi pe urmă pe  banii aceia pe care-i luaŃi în plus 
să-i daŃi în judecată aşa cum a făcut  Cihodaru cu noi, cu consiliul local. Când se târa, fie 
iertată, aici pe burtă, a luat terenul de la Moll, că era vorba de prima punere în posesie şi 
pe urmă pe banii noştri ne-a dat în judecată şi se judecă şi în ziua de astăzi blocând toate 
investiŃiile. Sigur că trebuie să luăm  taurul de coarne, că nu poŃi bloca un oraş întreg  
domnule,  trebuie să faci ceva dacă eşti în fruntea… că altfel pentru orice parcelă… Vă 
daŃi seama ce spune David. David a spus aşa frumos că sunt câŃiva. Sunt sute de oameni. 
Ăia dacă toŃi tăbărăsc pe  Drumurile judeŃene acum şi pe Consiliul judeŃean să fie  foarte 
clar că nu veŃi mai vedea autostradă în 6 luni sau cât are el criteriul de a o termina. Lasă 
să o termine şi după acea dai în judecată şi te judeci dar nu-l frânezi acum în plină 
organizare de şantier. 

Dl.David Ioan 
Nu-l frânează nimeni, cine poate să oprească buldozerele alea? Eu recunosc în 

faŃa consiliului că în ceea  priveşte sfatul dumneavoastră, eu îl preŃuiesc, îl voi urma dar 
nu ştiu cum vă veŃi descurca  cu ceilalŃi cetăŃeni. Aş vrea să veniŃi dumneavoastră să-i 
lămuriŃi să stea cuminŃi. M-am săturat să tot vină pe capul meu şi să facă tot felul de 
afirmaŃii una mai deşteaptă decât cealaltă. În  ceea ce mă priveşte, eu mă voi adresa 
instanŃei dacă voi considera necesar.  

Dar, domnule Primar, revin,  drenurile dacă nu se vor  respecta,  mulŃumim de 
apă, mulŃumim de canal, nu mai vrem. Deci, acele drenuri dacă vor fi stricate, o să ieşim 
din casă de la  vană şi de la apă curată cu calcar puŃin direct în mocirlă.  Vă rog să mă 
credeŃi, vorbesc la modul foarte serios. 

A treia chestiune. Avem aici o informare de la Apa Prod, singura de altfel, 
referitoare la situaŃia puŃurilor.  Şi o adresă de la Autoritatea de Sănătate Publică a  
JudeŃului Hunedoara care spune ce suprafaŃă de protecŃie este necesară. Aş dori ca, 
serviciul de specialitate din Primărie să vadă unde sunt amplasate, pe ale cui terenuri şi în 
ce condiŃii se poate face achiziŃia acestui teren. Este vorba de 20 de metrii  de-o parte, 20 
de metrii de alta şi de 50  de metrii în amonte. Nu  este o suprafaŃă extraordinar de mare. 

Dl.Szots Ludovic 
Din păcate este vorba de o suprafaŃă mare, domnule consilier. Este vorba de 8,3 

ha.  Se ştie foarte bine că s-a retrocedat foştilor proprietari terenurile respective.  Că s-a 
făcut bine sau nu s-a făcut bine asta este iarăşi de discutat pentru că în urma retrocedărilor 
şi-au adus aminte cei care răspund de siguranŃa şi protecŃia puŃurilor  că de fapt zonele  
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respective nu trebuiau retrocedate. Aşa s-au distrus zonele de maximă siguranŃă din jurul 
puŃurilor şi  DirecŃia de Sănătate Publică în 1994 a suspendat  exploatarea acestor puŃuri. 

Bine, asta zic eu că nu rezolvă absolut problema chiar dacă achiziŃionăm noi 
terenurile respective pentru că aşa cum s-a prezentat şi în informarea făcută de către Apa 
Prod, este o investiŃie foarte mare. Deci, înseamnă că trebuie recurăŃare, reforate puŃurile, 
reechipate cu alte pompe, cu alte motoare electrice, refăcut raportul la reŃea şi a forajului. 

Dl.David Ioan 
SpuneŃi cât! 
Dl.Szots Ludovic 
Este vorba de nişte rezervoare care au fost dezactivate  şi acum iarăşi trebuie 

făcute. Ni s-a făcut acum un calcul estimativ  la cât ajunge această investiŃie. Este vorba 
de zeci de miliarde de lei, care la ora actuală, eu în persoană cel puŃin nu ştiu în ce 
măsură este chiar atât de importantă pentru municipiul Deva în situaŃia  în care după câte 
ştim în programul ISPA s-a prevăzut o altă conductă magistrală care să dubleze actuala 
conductă existentă. 

Dl.łonea Vasile 
Eu am făcut nişte adrese scrise  atât în calitate de consilier cât şi de cetăŃean, pe 

Legea  544. Au trecut 2 luni şi v-aş ruga... mie repugnă să ajung la Tribunal sau în altă 
parte.Vă rog să-mi daŃi un răpuns. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cu mare plăcere dar nu ştiu despre ce este vorba. 
D-na Secretar Sârbu Laura  

 Astăzi s-a răspuns la solicitarea domnului Kovacs şi referitor la str. Zăvoi, a mai 
cerut un consilier, domnul Toth. 

Dl.łonea Vasile 
 Este vorba de PoliŃia Comunitară, de situaŃia autovehiculelor. Am pus mai multe 
întrebări şi vreau răspuns. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 O să verificăm mâine dimineaŃă la prima oră. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cu cea mai mare plăcere vi le dăm. Nu cred că are vreun coleg de la mine 
interdicŃie să vă de-a vreun act. Astea sunt documentele şi trebuie să  fie transparente. 
Mai devreme sau mai târziu  ele vor ieşi la iveală, degeaba le ascund eu sau le ascunde 
vreun coleg. Asta este.   Fiecare răspunde pentru actele emise dar vă spun că nimeni nu 
face cu rea intenŃie. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Vreau să vă spun ceva. Dacă  reabilităm drumurile, aş vrea să Ńinem seama de 
lucrările care sunt pe ISPA. Să nu picăm în greşeala de a asfalta o stradă şi anul viitor 
ISPA să o spargă. Să fim atenŃi când începem lucrărie. 
 Dl.Panduru Carol 
 Eu am două propuneri. Una este pentru mărirea numărului de coşuri de gunoi pe 
străzile din Deva. Efectiv sunt sute de metri unde nu ai un coş de gunoi chiar dacă unora 
nu le place şi au spus că sunt prea dese pe centru sau  prea frumoase. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De marmură. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu are importanŃă. Eu zic că oraşul trebuie să arate frumos, nu cu o tablă toată 
îndoită sau  nu ştiu ce. Chiar dacă este cu marmură, de ce nu, să arate frumos pentru că se 
pot curăŃa uşor. Cum este pe b-dul Iuliu Maniu, sunt foarte frumoase.  Foarte puŃine 
gunoaie sunt acum, hârtii pe jos.  
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 A doua propunere. Eu am avut propuneri şi acum 2 ani pentru semaforizarea  
anumitor treceri de pietoni în vederea fluidizării circulaŃiei autovehiculelor. Vă spun, eu 
cred  că şi în străinătate sunt la ora actuală  treceri de pietoni cu semafoare. Se adună un 
grup de pietoni, apasă pe un buton, trec pietonii, maşinile pot trece mult mai uşor. 
 Dl.Oană Dorin 
 Se poate monta cu circuit de temporizare, deci semaforul la pietoni nu cuplează 
decât o dată la 10 minute. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Deci, eu v-aş ruga domnule Primar foarte mult, cred că şi dumneavoastră treceŃi 
pe acolo. Cei de la Silvicultură taie pădurile în neştire în zona Căprioara. O fi legal, nu o 
fi legal, nu este legal pentru că toŃi cireşii s-au tăiat din zonă. Distrug drumurile care ne 
aparŃin nouă. Drumul care leagă  Mintia cu Căprioara, s-a tăiat  pădurea în partea de jos 
vă rog să mă credeŃi  pe o lungime de 5-6 …. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pe drumul de la Căprioara? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pe 700-800 de metrii se va duce şoseaua în condiŃiile în care s-a cheltuit de către 
Primărie multe miliarde de-a lungul anilor ca să oprim deplasarea terenului. În zonele 
acelea, domnule Primar, s-a tăiat pădurea.  Se duce şoseaua cu totul. În zona taberei de 
copii care este sus la Căprioara iar s-a tăiat în mod grosolan. Toate lemnele au fost trase 
pe şosea, s-au distrus canalele de apă.  Asta este pe partea dinspre Mintia. 

Pe partea dinspre Aurel Vlaicu în continuare, vă rog, dumneavoastră aŃi fost cu 
mine o dată acolo şi aŃi văzut, acum au mai săpat nişte gropi acolo, au băgat canalizări nu 
ştiu dacă sunt aprobate sau nu dar nu s-a mai refăcut  drumul, imediat unde se începe să 
se urce spre Căprioara. 

Pe urmă, s-a defrişat foarte bine s-a făcut de cine s-a ocupat de asta, s-au defrişat  
ultimii 200 de metrii. Lucrarea a fost şi plătită vă rog să mă credeŃi că am verificat şi nu 
s-a semnat de Primar. Este strada Nucet, fosta Cernei, este ultima stradă de pe Vlaicu, de 
la Căprioara. Acolo a fost un drum acceptabil. Au venit şi au tăiat pădurea, au tras 
lemnele cu sculele lor  şi au  distrus. Vă rog frumos să trimiteŃi un specialist acolo pentru 
că este nenorocire, efectiv au distrus. 

Ultima chestiune, vreau să vă rog tot pe dumneavoastră, pe domnul Viceprimar 
Inişconi, pe domnul Viceprimar Oancea,  i-am rugat din tot sufletul, faceŃi ceva, reparaŃi 
strada BărnuŃiu. 

Dl. Szots Ludovic 
Este prinsă în cele 60 de străzi. 
Dl.Kovacs Francisc 
De 2 ani jumătate discut, nu mă întrerupeŃi. Este prinsă, şi anul trecut a fost prinsă 

să se facă reparaŃii şi nu s-au făcut. Domnule Primar, le-am spus  la amândoi viceprimarii 
de faŃă că mă adresez  ProtecŃiei consumatorilor. Oamenii aceia îşi distrug maşinile  tot 
din neglijenŃa unor oameni din Primărie care au semnat recepŃia după ce s-au înlocuit 
conductele de gaz. Vă rog frumos mergeŃi, dumneavoastră nu aŃi prins asta.  

Ultima chestiune, domnule Primar aŃi făcut atâtea  lucruri  pentru oraşul acesta.  
Eu am două fete. Una este în America una este în FranŃa şi au fost amândouă acasă.Au 
fost amândouă fericite să vadă cetatea. MulŃi v-au criticat. AŃi făcut şi alte lucruri 
formidabile. Domnule, dar trebuie să aveŃi puterea, nu ştiu cine a făcut şi aŃi acceptat să-i 
faceŃi pe plac, dar desfiinŃaŃi pasărea din faŃa Casei de  Cultură. Trebuie să aveŃi puterea 
aceasta. I-aŃi făcut pe plac  la nu ştiu cine care poate este un om de treabă. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Este dat special un răspuns pentru dumneavoastră. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu mă încălzeşte în mod deosebit. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Am văzut dar nu am avut timp să-l citesc. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
L-aŃi primit  înainte de şedinŃă, a fost în materiale. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu am avut timp să-l citesc. 
Vreau să vă spun în ceea ce priveşte audienŃa. Ne daŃi un loc unde să Ńinem 

audienŃe, acolo să avem un telefon, să avem ceva şi să avem pe cineva, să fie cele două 
persoane care Ńin de consiliu, să fie la dispoziŃia noastră. Atât de greu este. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
O să amenajăm o sală  frumoasă.  Poate termină domnul director tehnic biroul de 

vis-a-vis şi atunci avem unde să dăm un loc consilierilor. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Primar, o ultimă chestiune şi am terminat.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Măcar până la finele mandatului. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Primar legea vă obligă, nu o fac de mândria mea. Trebuie să ne daŃi 

insignele de consilieri ca să avem autoritate, cât de cât să ne ştie oamenii şi să ştie şi să ne 
şi huiduie când ne văd pe stradă.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aşa este, vă amendează poliŃia. Domnul Borbeanu a dat telefon că nu mai vine la 

şedinŃă că l-a amendat poliŃia că avea 59 km/h, daŃi-mi voie să spun tendenŃios. 
Dl.Kovacs Francisc 
Colegii spun de telefoane. Eu nu vreau telefon pentru că domnul Viceprimar.... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am spus-o când ….specialiştii de la Drumurile naŃionale şi sunt ŃinuŃi acolo ştiu 

eu de cine. Când i-am rugat, consiliul local, dumneavoastră aŃi făcut demersuri, să ia  
restricŃia de 50 km/h pe DN, că 70 era suficient că suntem într-o Ńară de drept. Nu vrea şi 
nu vrea că aşa ştie el de 30 de ani. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, am fost de acord cu investiŃia care se face aici  în centru dar a 

ieşit din treaba aceasta o chestie de care imi este ruşine. HaideŃi să clarificaŃi, stă sus, stă 
jos, cine trebuie să intre cum trebuie  să intre. S-au făcut nişte lucrări. Am fost cu domnul 
director şi cu colegii dânsului. Partea unde s-au scos pietrele să pună  firele de curent, au 
venit maşinile peste ele, toate s-au stricat. HaideŃi să clarificăm lucrurile. Nimeni nu ia 
nici o măsură că aŃi fost plecat. HaideŃi să vedem cine trebuie să intre aici, toate maşinile?  
UitaŃi-vă este o parcare, peste tot sunt numai maşini. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Am lăsat un timp ca toŃi vecinii să vină să depună nişte acte, solicitări să le putem 

da cartela asta lor. 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi închideŃi-o să vedeŃi cum vin. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
ŞtiŃi că eu am închis-o cu forŃa. 
Dl.Ghergan Florian 
ÎnchideŃi-o acum ca să vină să clarificaŃi lucrurile, nu aşa cum este acum. Unul 

vine, unul iese. Este interzis acolo, toată lumea iese pe aici pe interzis. 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
Noi avem un proces pe care l-am pierdut, cu Federalcoop-ul şi de aici a plecat. 
Dl.Ghergan Florian 
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DaŃi-le posibilitatea să vină să-şi facă, dar nu toată lumea, cred că aşa a fost 
discuŃia aici. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Am zis să le mai dăm un timp să vină să  depună după care închidem. Fiecare va 

avea cartelă. 
Dl.Ghergan Florian 
Numai ieşiŃi să vedeŃi cum este, toată lumea o foloseşte. 
Dl.Szots Ludovic 
Răspund celor semnalate de domnul consilier Kovacs cât şi celor semnalate de 

domnul Ghergan.  Este într-adevăr aşa cum au spus dumnealor. Eu cu domnul Kovacs am 
avut o discuŃie şi am explicat care este situaŃia.  Firma care a câştigat lucrarea  va veni cu 
2 echipe în municipiul Deva. O parte de lucrări se vor desfăşura în zona Micro 15 iar o 
altă echipă de lucru  în zona Simion BărnuŃiu, Livezilor, Merilor, Parângului şi străzile 
care  mai sunt acolo. Pe Parângului într-adevăr s-au apucat de lucru, au lăsat deocamdată 
în aer lucrare dar va reveni echipa. Altceva nu avem ce face dacă mă credeŃi, în judeŃ  la 
ora actuală nu funcŃionează nici o staŃie de asfalt. Nu se putea  turna nicăieri dar când 
coboară de pe Parângului, merge pe Simion BărnuŃiu şi va fi prima stradă care va fi 
reparată domnule consiler. 

În ceea ce priveşte  Aurel Vlaicu,  într-adevăr cine a spart acolo şi cine a exploatat 
lemnul nu ştim. Au distrus strada din păcate. Şi noi am urmărit nişte oportunităŃi şi străzi 
mai dens populate decât capătul străzii Aurel Vlaicu care nu s-a prins în modernizare. 
Dacă dumnealor solicită, vom veni cu o suplimentare. 

În ceea ce priveşte strada Nucetului, v-am explicat. Ceea ce putem face de 
maximă urgenŃă, să dirijăm vreo 4-5 basculante de piatră spartă şi să nivelăm acolo ca să 
fie acces.  

Pentru domnul Ghergan,  aşteptăm ca în următoarele zile să ne sosească cartelele 
magnetice pentru a le da celor care locuiesc în zonă şi să putem coborî bariera. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
A fost o propunere de la consilieri, de la domnul Oană, să dăm fiecărui consilier 

câte o cartelă ca în timpul şedinŃei să poată să Ńină maşina. Oricum  nu o să vină toată 
lumea cu maşina. 

D-na MiheŃ Daniela 
Vă rog să faceŃi propuneri pentru următorul consilier care va conduce lucrările 

şedinŃei în următoarele 2 luni de zile. 
Dl Panduru Carol 
Propun pe domnul Oana Nicolae Dorin 
D-na MiheŃ Daniela 
Cine este pentru ca domnul Oana Nicolae Dorin sa fie presedinte de sedinta   
Domnul consilier Oană Dorin a fost votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 

consilieri prezenŃi. 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva, 20 martie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   MiheŃ Daniela              Jr. Sârbu Laura 


