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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 29 mai 2007,  în şedinŃa  ordinară  

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

 
 
 
 
            Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum şi a 
DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1278/2007. 

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

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar Oancea 
Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 20 de consilieri în functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna consilier Hategan 
Marinela, doamna consilier MiheŃ Daniela şi  domnul consilier Ghergan Florian. Întârzie 
la şedinŃă domnul consilier Marcel Morar. 

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

Dl.Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 25 aprilie 2007, a sedintei 
din data de 02 mai 2007 precum şi a sedintei din data de 10 mai 2007 precum şi a 
proceselor-verbale ale şedinŃelor Consiliului local. 

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 25 aprilie 2007, a sedintei din data de 02 mai 2007 precum si 
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din data de 10 mai 2007  însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 25 aprilie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1012/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi  19 consilieri din numărul total de 19 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3 puncte şi doua puncte suplimentare. 

S-au adoptat 4 hotarari, respectiv de la nr.199 - 202. 
   Mentionez ca in ceea ce priveste Hotararea Consiliului local nr.199/2007 şi 

Hotararea Consiliului local nr.202/2007 Institutia Prefectului judetului Hunedoara prin 
adresa nr.4924/14.05.2007 a solicitat reanalizarea si revocarea acestora. De asemenea 
prin adresa nr.4924/28.05.2007 Institutia Prefectului judetului Hunedoara ne aduce la 
cunostinta faptul ca impotriva hotararilor nr.199/2007 şi nr.202/2007 a fost promovata, 
actiune, la Tribunalul Hunedoara, in data de 28.05.2007, pentru anularea acestora.  

Sinteza procesului –verbal din data de 02 mai 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia 
Primarului nr.1042/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi  16 consilieri din numărul total de 20 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, 

respectiv de la nr.203 - 205. 
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 02 mai 2007.  
Sinteza procesului –verbal din data de 10 mai 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1136/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi  17 consilieri din numărul total de 20 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, 

respectiv de la nr.206-207. 
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 10 mai 2007.  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 25 aprilie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 25 aprilie 2007 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 02 mai 2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 02 mai 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 mai 2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 mai 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Având în vedere cele arătate cu privire la procesul-verbal de şedinŃă din 25 
aprilie, la cele două adrese trimise Consiliului local de către InstituŃia Prefectului 
JudeŃului Hunedoara, înŃeleg ca înainte de a trece la adoptarea ordinii de zi să pun în 
discuŃia dumneavoastră aceste două adrese. Prin adresa nr. 4924/14.05.2007 în finalul 
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hotărîrii, Prefectul JudeŃului Hunedoara ne solicită să reanalizăm şi să revocăm hotărârile   
199 si 202 din 2007 adoptate de către Consiliul local al municipiului Deva în şedinŃa 
extraordinară din 25 aprilie 2007 şi adoptarea unor hotărâri în consecinŃă cu dispoziŃiile 
legale, în caz contrar ne atenŃionează că vor proceda la sesizarea instanŃei de contencios 
administrativ  pentru anularea acestor două hotărâri.  
 În momentul de faŃă, ne-a sosit în data de ieri  adresa nr. 4924/28.05.2007 din care 
rezultă că InstituŃia Prefectului JudeŃului Hunedoara nu a aşteptat şedinŃa Consiliului 
local de astăzi ca să putem pune în discuŃie dacă menŃinem sau revocăm aceste două 
hotărâri şi ne informează că la 28 mai 2007 a promovat acŃiune de anulare a acestor 
hotărâri în temeiul articolului 3 aliniatul 1 din  Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ. 
 FaŃă de această situaŃie, eu doresc să supun votului dumneavoastră, dacă este 
cazul să reanalizăm aceste hotărâri, să le revocăm sau este cazul să aşteptăm să se 
pronunŃe justiŃia cu privire la acŃiunea formulată de către InstituŃia Prefectului, dacă  
dânşii nu au  aşteptat să punem în discuŃie. 
 Cine este pentru a se reanaliza hotărârile? 
  S-a votat cu 16 voturi  împotrivă. 
 Cine este pentru a se aştepta soluŃia pe care o dă instanŃa de judecată cu privire la 
acŃiunea formulată de Prefect? 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a  celor  16 consilieri prezenŃi. 
 Cu 16 voturi, vă rog să consemnaŃi la procesul-verbal, Consiliul local prezent în 
şedinŃa de astăzi – 29 mai -  a hotărât să aşteptăm ca instanŃa de judecată respectiv  
Tribunalul Hunedoara să soluŃioneze litigiul promovat  în  28 mai  de InstituŃia 
Prefectului JudeŃului Hunedoara. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

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.  Prezentarea Sentintei Civile nr.1724/2007 privind validarea mandatului de 
consilier in Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Breazu Maria şi depunerea 
jurământului de către aceasta.   

II.    Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind 
organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Incadrarea domnisoarei Furca Emilia Anca pe postul de consilier juridic, grad 

III in cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.195/2007 privind organizarea de 

catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului – spectacol 
„Serbarile Cetatii 2007”, in perioada 15-17 iunie 2007; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea parteneriatului intre Municipiul Deva si Directia pentru Sport a 

Judetului Hunedoara in vederea asigurarii desfasurarii Turului Ciclist al 
Romaniei in perioada 25-26 iunie 2007; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul/Contractul colectiv de munca 

nr.23532/10.08.2006 a personalului incadrat in aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si al serviciilor publice/institutii publice de 
subordonare locală cu personalitate juridică şi fara personalitate juridica; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt 

marginalizate social si a Programului de masuri pentru prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului 

public local de asistenta sociala subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. 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   
9. Stabilirea masurilor necesare pentru exploatarea rationala si mentinerea 

potentialului de productie a pasunilor de pe raza municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul 2008; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului in baza 

Decretului –lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local 

nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti, 
a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata 
si completata;   

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Atribuirea denumirii strazilor create in cadrul ansamblului de locuinte Orizont 

conform PUZ probat prin Hotararea Consiliului local nr.297/2006; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean    
14. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii scari şi platforme Piata Victoriei 

zona blocurilor D1 şi D2 Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea studiului de fezabilitate „Amenajare incintă şi reparaŃii exterioare 

creşă cartier Gojdu” 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investitia „Realizare acces din 

exterior la mezaninul Blocului P, b-dul Decebal, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Avizarea noilor tarife pentru prestari de servicii la strandul municipal, pentru 

activitatea de administrare strand municipal, desfasurata de Serviciul public de 
intretinere si gospodarire municipala Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean  
18. Avizarea tarifelor pentru inchirierea terenurilor de sport din incinta strandului 

municipal aflat in folosinta Serviciului public de intretinere si gospodarire 
municipala Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Trecerea unui teren in suprafata de 35,00 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 35,00 mp in favoarea SC 

Tin Lavir Climatizare SRL Brad; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Trecerea unui teren in suprafata de 29,00 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 29,00 mp in favoarea SC 

Autorom SRL Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.597/2005, cu modificarile ulterioare; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Modificarea anexei nr.1 a Hotararii Consiliului local Deva nr.197/2007 

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

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea deplasarii unei delegatii a Consiliului local Deva in perioada 17 – 

24 iunie 2007, in Italia, la invitatia facuta de municipalitatile oraselor 
Genzano di Roma si Comunita Montana Bisalta; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea schimbarii denumirii institutiei, a noii organigrame, si a noului  stat 

de functii pentru personalul din cadrul Teatrului de Arta Dramatica Deva, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva;     

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

„Construire Bloc de locuinte” in  municipiul Deva, str.Nicolae Iorga, nr.7-9; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

„Construire Service Auto şi anexe” in municipiul Deva, str.Bucegi, nr.13; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Amenajare parcare pe DN7 – Calea Zarandului – Zona Strand Deva” in 
municipiul Deva; 

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

„Amenajare parcare pe Bdul Nicolae Balcescu intre Bdul 22 Decembrie si 
DN7” in municipiul Deva; 

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

„Amenajare parcare pe Bdul 22 Decembrie, intre Liceul Auto şi Bdul Nicolae 
Balcescu” in municipiul Deva; 

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

„Construire Ansamblu de locuinte  - Orizont 2-3” in zona Archia; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Cladire cabinete medicale individule D+P+2E+M” in municipiul Deva, 
str.22 Decembrie, incinta Spitalului de Pediatrie; 

      IniŃiator Consilier Teban Andronic   
34. Rectificarea bugetului general pe anul 2007;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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III. Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatoarele 
proiecte: 
1 Stabilirea tarifului de maturat mecanizat cu automaturatoare  de catre SC Salubritate 
SA Deva; 
2 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Vasiu Traian; 
3 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Construire statie 
distributie carburanti GPL” in municipiul Deva, str.Plevnei, nr.15, zona DN7; 
4. Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “PiaŃa Agroalimentară-Deva”. 
 Dl. łonea Vasile 
 Am şi eu o observaŃie in raport cu ordinea de zi.Ultimul punct, al IV-lea, pe care 
l-a citit domnul Primar pe ordinea de zi,  a fost pus eu zic aşa şmechereşte într-un fel pe 
masa noastră la 3 minute sau la 5  după ce trebuia să înceapă şedinŃa de consiliu. Aş fi 
trecut şi peste acest lucru pentru că este o practică veche în Primărie dacă nu era vorba 
totuşi de o sumă extraordinar de mare.  Este vorba de 200 de miliarde pe care trebuie să 
hotărâm dacă îi alocăm sau nu pentru un proiect. Proiect pe care nu neg că l-am văzut 
înainte, m-a solicitat domnul Primar, mi l-a arătat, mi se pare un proiect bun cu toate că 
faŃă de sumele care au fost în proiectul iniŃial, în proiectul  propus consiliului local 
sumele s-au dublat. Era vorba de 3 milioane şi ceva de euro, acum apar  5 milioane şi 
ceva, 6.  
 Nu putem discuta aşa în fuga calului, aşa şi fără să ne documentăm bine despre 
proiect prin care angajăm cheltuirea a 200 de miliarde de lei din bugetul public. 

Dl. Borbeanu Simion 
Vreau să aduc o precizare, ca să răspund întrebării de ce a crescut suma. Planul 

iniŃial se referea doar la parter cu câteva spaŃii comerciale la etaj. Acum, practic, toată 
suprafaŃa de spaŃii comerciale de la parter se regăseşte şi la etaj. Practic, sunt două nivele 
de spaŃii comerciale şi există trei  goluri centrale fiind trei corpuri ale halei care sunt pe 
două nivele practic. În varianta iniŃială de care spune domnul consilier łonea nu  erau 
aceste facilităŃi, proiectul este schimbat puŃin, este mai amplu. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să comunicaŃi colegilor dacă suprafaŃa construită în proiectul prezentat de 

dumneavoastră este mai mare cu cât faŃă de vechiul proiect? Domnul łonea tocmai asta 
spunea că de la 3 milioane de euro se ajunge la 5. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Vă dau eu explicaŃia. Proiectul pe care l-am văzut cu domnul łonea împreună şi 

care se ridică la nivelul aşteptărilor după cum am constatat, era proiectul luat  exact după 
tipul celor pe care le-am văzut la faŃa locului, făcute în alte poziŃii şi nu cel de la Deva. 
Cel de la Deva a fost adaptat de arhitecŃii deveni care au  constatat pe de o parte ridicarea 
cu două etaje, de ce, pentru ca să  dăm satisfacŃie celor cu care am avut probleme, şi 
anume chioşcurile să nu fie demontate  şi să fie incluse în sistemul acesta de hală creând 
o dată cu includerea lor  automat un al doilea etaj. Acesta este planul nostru.  De aici 
dânşii pot să taie, comisiile, domnul łonea chiar îl rog să fie în comisia de dezbatere şi  
atunci să se pronunŃe,  să spună “domnule nu vrem partea aceea din spate aşa, o vrem din 
alt material” şi se poate tăia destul de mult din piaŃă.dar, să nu uităm că a fost un proiect 
de 16 milioane care aŃi spus că este mult, acum nu putem spune că 5 îi mult. Trebuie să 
vedeŃi care  este ... se poate tăia suficient. ArhitecŃii din Deva trebuie să vă explice de ce 
au ajuns la varianta asta. 

Dl.łonea Vasile 
Am impresia că nu s-a înŃeles observaŃia mea. ObservaŃia mea era legată de faptul 

că acest proiect trebuia să fie pe masa comisiilor, să se poată dezbate, să se poată analiza. 
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Eu vă spun  totuşi că avem răspundere când alocăm asemenea sume. Să ştim despre ce 
este vorba, măcar o poză să vedem. Nu este nimic, nici pe panou. ÎntrebaŃi colegii mei 
dacă ştiu despre ce proiect este vorba.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
Trebuie şi văzut,  o vrem sau nu o vrem pentru că, dacă o vrem nu o putem face  

nici de Crăciun nici de Paşti când au fluctuaŃie maximă. PiaŃa trebuie să o facem în iulie 
sau în august înainte de a începe să aducă produse. Şi aşa a dispărut cealaltă piaŃă a 
noastră şi o să vină cu varză şi cu toate celelalte tot în piaŃa asta mare. Ca urmare, ea 
trebuie realizată  în timp  oportun, în maxim 2 luni aşa cum este prevăzut. 

Proiectul este aici, se poate opri şedinŃa. Nu are nimeni...  nu cred că este altul mai 
interesant  şi interesant este pentru Deva să-l realizăm. 

OpriŃi şedinŃa, staŃi două ore, este important cred eu şi pentru presă. Asta o 
interesează mai mult, piaŃa, cred eu decât venirea unui primar sau a unui viceprimar. Ori 
sunt eu ori este altul, viaŃa merge înainte. 

Dl.Borbeanu Simion 
Studiul s-a terminat azi noapte la 12, deci nu putea să ... Atunci s-a terminat 

proiectul. 
Dl.Kovas Francisc 
Eu şi la vechiu proiect pe care l-am desfiinŃat la ultima şedinŃă, l-am desfiinŃat pe 

următoarea problemă: de ce nu accesăm fonduri europene? De ce să cheltuim o asemenea 
sumă din fondurile noastre şi ale devenilor? Peste tot, în toată mass-media scrie că nu 
suntem capabili să consumăm toate fondurile puse la dispoziŃie Ńării noastre. De ce nu 
accesăm fonduri europene?  Ar fi prima întrebare. 

A doua întrebare. Într-adevăr acum am primit proiectul. Eu sunt de acord să 
întrerupem şedinŃa şi să o studiem două ore sau cât credem noi consilierii  de cuviinŃă  ca 
să vedem despre ce este vorba că într-adevăr habar nu avem despre ce este vorba. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Eu propun să supunem la vot şi dacă se consideră că este necesar, după ce 

epuizăm, pentru punctul 4 suplimentar întrerupem şedinŃa şi rămâne ca punctul 4 
suplimentar să ne fie explicat, să ne  fie lămurit şi  îl vom vota după ce terminăm celelalte 
puncte. 

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

 

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

I.   Prezentarea Sentintei Civile nr.1724/2007 privind validarea mandatului de consilier in 
Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Breazu Maria şi depunerea jurământului 
de către aceasta.   

Invit în continuare pe doamna Breazu Maria, să depună jurământul prevăzut de 
lege.  
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Rog asistenŃa să se ridice în picioare.  
Doamna Breazu Maria depune jurământul. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În acest moment, Consiliul Local este format din nou din 21 de consilieri.  În 
şedinŃă sunt prezenŃi până în prezent 17 consilieri. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Eu totuşi cred că ar trebui să mulŃumim colegului nostru, domnului Vasiu, pentru 
activitatea pe care a desfăşurat-o.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Doamna Breazu a fost confirmată ca şi consilier în locul domnul Crai care s-a 
retras. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 ScuzaŃi-mă. 
II.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind organizarea comisiilor de specialitate, 
cu modificarile si completarile ulterioare se dă cuvântul: 

D-rei Adriana Pogan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 
republicata, articolul 1 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. Vă rog să faceŃi 
propuneri. 

Dl.David Ioan 
A fost o propunere referitoare la modul de descindere în componenŃa comisiilor. 

Propun să rămână în continuare aceiaşi modalitate. Cine a intrat în locul domnului Crai 
Pompiliu, să preia toare locurile dumnealui din comisii, adică doamna consilier Breazu 
Maria. 

Dl.  Oană  Nicolae Dorin 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerea făcută. 
Rezultatul votului secret este următorul: au fost 17 voturi valabil exprimate. 

- D-na Breazu Maria  - 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.208/2007 
Punctul 2  

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

domnisoarei Furca Emilia Anca pe postul de consilier juridic, grad III in cadrul aparatului 
permanent al Consiliului local al municipiului Deva; 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.209/2007 
Punctul 3 

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

Hotararii Consiliului local nr.195/2007 privind organizarea de catre Consiliul local al 
municipiului Deva a evenimentului – spectacol „Serbarile Cetatii 2007”, in perioada 15-
17 iunie 2007; 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.210/2007 
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Punctul 4   

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

parteneriatului intre Municipiul Deva si Directia pentru Sport a Judetului Hunedoara in 
vederea asigurarii desfasurarii Turului Ciclist al Romaniei in perioada 25-26 iunie 2007; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.211/2007 
Punctul 5  

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

aditional nr.1 la Acordul/Contractul colectiv de munca nr.23532/10.08.2006 a 
personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si al 
serviciilor publice/institutii publice de subordonare locală cu personalitate juridică şi fara 
personalitate juridica; 

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

            Dl. Kovacs Francisc 
 Vreau să ştiu dacă directorii din Primărie sau şefii de servicii, dacă nu au 
obiecŃiuni, dacă sunt de acord cu aceste propuneri că dânşii ştiu cel mai bine problemele 
interne. 
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 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Domnule Kovacs, vă aduc la cunoştinŃă că am câştigat procesul în instanŃă. Acest  
proiect de hotărâre  care a fost atacat de Sindicat şi care nu a fost înscris la DirecŃia de 
Dialog, menŃionez că a fost câştigat de noi în instanŃă. Tocmai pentru acest fapt avem 
acest act adiŃional pe ordinea de zi. S-a creat un precedent, toate instituŃiile au câştigat 
contractele  individuale de muncă, drepturile în instanŃă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă informez că ieri la comisia juridică, domnul David ştie,  am chemat personalul 
şi am întrebat dacă au cunoştinŃă de acest Acord şi dacă sunt de acord cu el şi mi s-a spus 
că s-a discutat şi că tot personalul este de acord cu aplicarea unui asemenea Acord. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 

În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.212/2007 
Punctul 6  

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

Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a 
Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; 

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.213/2007 
Punctul 7  

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

stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de asistenta sociala 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.214/2007 
Punctul 8   

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 
Cu permisiunea dumneavoastră, am dori sa completam anexa cu încă 10 cereri 

depuse ulterior. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate de completarea Anexei cu cele 10 cereri depuse ulterior. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.215/2007 
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Punctul 9  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea masurilor 

necesare pentru exploatarea rationala si mentinerea potentialului de productie a pasunilor 
de pe raza municipiului Deva; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art. 10 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 11 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 12 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.13 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.14 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 15 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 16 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.17 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.216/2007 
Punctul 10  

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

impozitelor si taxelor locale pe anul 2008; 
D-na Popa Carla  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
În comisie am adăugat la articolul 3 aliniatul 2 un amendament, din care să  

rezulte că nivelul impozitelor va avea aceiaşi valoare ca şi în anul 2007, ca să fie clar să 
nu se mai repete situaŃia de rândul trecut când s-a scris în presă, a rezultat că există o 
majorare de 20% şi populaŃia s-a alarmat. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Să se consemneze în procesul-verbal şi Carla dă încuviinŃarea că aşa va fi. 

D-na Carla Popa 
 Nu este modificare faŃă de 2007. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Ca să fie în clar toŃi colegii, la aliniatul 2 din articolul 3 spuneŃi în felul următor: 
“În cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuală prevăzută 
la alin.1 este inclusă in nivelurile acestora prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, 
astfel încât impozitele pe anul  2008 vor fi  la nivelul impozitelor de pe anul 2007”. 
 Deci, cu acest amendament ca să nu mai fie interpretări. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de amendamentul 
propus la articolul 3, aliniatul 2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 10 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 11 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.217/2007 
Punctul 11  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii 
locuintelor construite din fondurile statului in baza Decretului –lege nr.61/1990, catre 
titularii contractelor de inchiriere. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.218/2007 
Punctul 12   

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

completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea 
atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, 
Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala, ulterior modificata si completata;   

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

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.219/2007 
Punctul 13  

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

strazilor create in cadrul ansamblului de locuinte Orizont conform PUZ probat prin 
Hotararea Consiliului local nr.297/2006; 

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  Dorim o  completare. Să fie   

peste tot  trecut în proiect “Orizont nr. 1”. S-a omis să se treacă “nr.1”. 
 Dl. David Ioan  

Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Nicolae 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.220/2007 
Punctul 14  

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

de fezabilitate „Reparatii scari şi platforme Piata Victoriei zona blocurilor D1 şi D2 
Deva”; 

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

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.221/2007 
Punctul 15  

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

de fezabilitate „Amenajare incintă şi reparaŃii exterioare creşă cartier Gojdu; 
Dl. Rachita Ciprian  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.222/2007 
Punctul 16  

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

de fezabilitate pentru investitia „Realizare acces din exterior la mezaninul Blocului P, b-
dul Decebal, Deva”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.223/2007 
Punctul 17  

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

tarife pentru prestari de servicii la strandul municipal, pentru activitatea de administrare 
strand municipal, desfasurata de Serviciul public de intretinere si gospodarire municipala 
Deva;  

Dl.Muntean Claudiu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Acum 2 ani s-a făcut o înlesnire. Pe baza unei legitimaŃii consilierii puteau să  

intre în Ştrand alături de salariaŃii Primăriei.  Anul trecut nu s-a mai Ńinut cont, nu ştiu din 
ce motiv. Aş dori să reintroducem această chestie. 

Dl. Oană Nicolae Dorin  
Se va reglementa prin modificări la contractul colectiv de muncă a personalului, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.224/2007 
Punctul 18  

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

pentru inchirierea terenurilor de sport din incinta strandului municipal aflat in folosinta 
Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva 

Dl.Muntean Claudiu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.225/2007 
Punctul 19  

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

in suprafata de 35,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Horia Jarnea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.226/2007 
Punctul 20  

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

directa a unui teren in suprafata de 35,00 mp in favoarea SC Tin Lavir Climatizare SRL 
Brad; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.227/2007 
Punctul 21  

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

in suprafata de 29,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Horia Jarnea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.228/2007 
Punctul 22  

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

directa a unui teren in suprafata de 29,00 mp in favoarea SC Autorom SRL Deva; 
Dl.Horia Jarnea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.229/2007 
Punctul 23  

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

la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.597/2005, cu modificarile 
ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.230/2007 
Punctul 24  

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

nr.1 a Hotararii Consiliului local Deva nr.197/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini 
si a Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare de gestiune 
prin concesionare a Serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in sistem 
centralizat, parte integranta a Serviciilor publice energetice ale municipiului Deva;  

Dl. Tatar Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Comisia de comert a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.231/2007 
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Punctul 25  

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

unei delegatii a Consiliului local Deva in perioada 17 – 24 iunie 2007, in Italia, la 
invitatia facuta de municipalitatile oraselor Genzano di Roma si Comunita Montana 
Bisalta; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.232/2007 
Punctul 26  

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

schimbarii denumirii institutiei, a noii organigrame, si a noului  stat de functii pentru 
personalul din cadrul Teatrului de Arta Dramatica Deva, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva 

D-na  Felea Diana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil cu o observaŃie. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
Da, la comisia juridică s-a dat aviz favorabil dar s-a solicitat prezenŃa în şedinŃa  

de consiliu  a conducerii teatrului şi a reprezentantului sindicatului. 
 Dl.łonea Vasile  
 Eu am crezut că prin stabilirea conducerii Teatrului de Artă Dramatică o să se 
rezolve în sfârşit problema de la această instituŃie de cultură dar, se pare că  lucrurile tot 
nu s-au rezolvat, nu am găsit soluŃia cea mai bună.  
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Eu nu vă ascund ca la mine – în calitate de consilier – mi s-a adresat liderul de 
sindicat al salariaŃilor din cadrul acestei instituŃii pe care din simplu fapt nu au vrut să-i 
nominalizez aici, dar am promis să le accept ca atare solicitările prin care ei  semnalează 
o stare de tensiune în cadrul instituŃiei.  Noul director, după mine, ar trebui să armonizeze 
stările de lucru de acolo, interesele atât a lui în calitate de conducător dar şi a salariaŃilor. 
Fără armonizarea acestei stări de lucru nu o să se poată merge mai departe, o să avem 
veşnic şi veşnic numai lamentarii şi numai discuŃii. 

Nu vă spun că s-a adus conducerii, repectiv directorului Ungureanu, nişte acuzaŃii 
că vine din an în paşti, că o dată sau două ore pe zi sau de două ori pe săptămână este la 
program, că foloseşte abuziv maşina instituŃiei şi bonurile de benzină. Eu de aceea am 
vrut să fie toŃi prezenŃi aici, faŃă în faŃă, să discutăn public, nu pe la colŃuri lucrurile 
acestea şi să găsim noi, Consiliul local, o soluŃie. Acolo o să se perpetueze starea asta de 
lucru şi  nu o să se facă nimic. Trebuia să se înceapă firesc cu stabilirea Consiliului de 
administraŃie, consiliul să discute organigrama aceasta, să invite ca parteneri şi sindicatul  
- nu spun să Ńină cont sau să nu Ńină dar să invite totuşi la discuŃii, sunt parteneri de dialog 
cu sindicatul. El a făcut organigrama aceasta, ceilalŃi nu sunt toŃi de acord, o parte nu sunt 
de acord, nu ştiu care este adevărul. Dacă veneau aici, îşi exprimau fiecare în parte 
punctul de vedere şi  poate armonizau aceste puncte de vedere. 

Eu vă propun, aş propune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, să avem o 
discuŃie cu ambele părŃi calmă şi cu argumente şi, totodată să şi verificăm cele semnalate, 
cu aspectele acestea de abuzuri care se fac în instituŃie. Se spune, de exemplu, că doamna 
de la personal din cauza  şicanelor este în spital la Hunedoara. Nu ştiu dacă este adevărat 
sau nu este adevărat dar este o stare de lucru care nu este cea mai bună, nu este benefică 
pentru  bunul mers al lucrurilor. 

De asemenea, se fac cheltuieli. S-au organizat cheltuieli pentru spectacole care nu 
sunt aprobate de Consiliul de administraŃie. Deci, sunt nişte lucruri care se fac pe dos. Ar 
trebui  să se înceapă cu începutul, cu partea organizatorică, să se pună bine la punct 
treaba aceasta, să se armonizeze interesele că altfel nu se poate face nimic. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
FaŃă de cele precizate de domnul łonea, vreau să ştiu în primul rând dacă în sală 

se află reprezentaŃii sindicatului. 
Dl. Bodea Lucian 
Sunt jurist la Teatru. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dumneavoastră sunteŃi  preşedintele de sindicat? 
 Dl. Bodea Lucian 
 Am semnalat că sunt reprezentant al teatrului. Domnul director nu  poate veni că 
are un deces. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Liderul de sindicat este?! În această situaŃie, cum noi la comisia juridică am dat 
aviz favorabil doar cu condiŃia să fie prezenŃi conducătorul teatrului şi liderul de sindicat, 
consider că s-ar impune să amânăm acest proiect de hotărâre.   
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 InfluenŃează cu ceva această amânare, o săptămână două, până când revine 
dânsul?  
 Dl. Bodea Lucian 
 Nu cred. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Este vreo piesă care să fie pusă? 
Dl.Morar Marcel 
Domnule Primar, domnule Preşedinte, nu cred că – cel puŃin din punctul meu de 

vedere- ar trebui să amânăm acest punct de pe ordinea de zi o dată fiindcă nominalizările 
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şi invitaŃiile au fost făcute tuturor persoanelor şi instituŃiilor, instituŃiilor interesate de a 
participa la această şedinŃă. Faptul că reprezentanŃii acestor instituŃii nu participă din 
punctul meu de vedere reprezintă doar faptul că nu consideră că este interesul lor  
participarea  la această şedinŃă de consiliu local. În ceea ce priveşte  spusele domnului 
consilier łonea, nu cred că ar fi oportună amânarea acestui punct.  Întotdeauna deciziile 
într-o instituŃie şi într-un cadru organizaŃional şi instituŃional, deciziile se iau de sus în 
jos. Ar fi bine noi, de sus în jos să organizăm treaba, de sus în jos să organizăm palierul 
organizatoric de management al teatrului şi apoi de  acolo încolo să ştim cărui personaj 
să-i cerem răspunderea şi responsabilitatea asupra acŃiunilor pe care le desfăşoară. Până 
facem de jos în sus,  până întrebăm organizaŃii, sindicate, ş.a.m.d, sigur toate acestea 
puteau fi făcute până în acest moment. Puteau fi făcute şi în acest moment în care 
sindicatele au fost  invitate să participe. Curios, nici un membru al sindicatului nu este 
prezent! Este prezent un responsabil din punct de vedere juridic sau un purtător de cuvânt 
al directorului. Regretabil, dar şi directorul ar fi trebuit să fie prezent dar mă rog, din 
motive obiective are scuzele de rigoare. Sindicatul care nu a fost prezent nu are nici un 
motiv să fi lipsit la această întâlnire. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Cu atât mai mult, trebuia să fi venit sindicatul că putea să spună. 
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Eu aş avea o rugăminte. Eu aş propune tot să amânăm dezbaterea acestui proiect  

şi să delegăm noi comisia de cultură să se deplaseze la teatru, să convoace sindicatul şi 
reprezentanŃii sindicatului, directorul şi conducerea  şi să facă o verificare dacă acest 
proiect este sau nu .... 

Dl.Morar Marcel 
Domnule Preşedinte, cu toate scuzele şi cu tot respectul de rigoare, 

dumneavoastră nu faceŃi decât să puneŃi oile înaintea ciobanului. Cred că ciobanul ar 
trebui să conducă turma şi nu invers şi de aceea consiliul local în întregimea lui care se 
află aici de faŃă este îndreptăŃit să stabilească o conducere a acestui teatru, o conducere 
căreia să-i ceară responsabilitatea şi răspunderea asupra  actului managerial pe care-l 
desfăşoară şi de acolo încolo ştim cui să-i cerem răspunderea. Aşa, să aşteptăm până vine 
ciurda şi până vine mioara  rătăcită din pădure, credeŃi-mă că este o pierdere de timp. 
 MulŃumesc frumos. 
 Dl.David Ioan 
 Eu consider că, consiliul local în ansamblul lui nu poate să ia nişte decizii foarte  
corecte în ceea ce priveşte teatrul, pentru că nu suntem nici de specialitate nu avem nici 
posiblitatea de a urmării îndeaproape. Mai mult decât atât,  putem fi influenŃaŃi de 
salariaŃi care vin şi toarnă: ăla a făcut aşa, celălalt a făcut invers.  
 Propunerea mea este să numim în Consiliul de administraŃie nişte persoane care 
pot să ia anumite decizii şi aceste persoane să-l monitorizeze pe director. Orice instituŃie 
de genul acesta din lume are un Consiliu de AdministraŃie foarte serios de situaŃia 
teatrului şi financiar şi din punct de vedere artistic ş.a.m.d. 
 Eu propun, aşa cum a spus şi domnul Oană, să amânăm această hotărâre, să ne 
gândim la membrii Consiliului de AdministraŃie cu care va lucra domnul director. Noi nu 
vom mai lucra direct pentru domnul director pentru că nu se poate, deci nu putem, nu 
avem nici calificarea necesară. Acest Consiliu de administraŃie ne va putea informa lunar 
despre ceea ce se întâmplă în teatru. El se poate întruni săptămânal sau ori de câte ori este 
nevoie, Consiliul de AdministraŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Bun, dar haideŃi să creionăm atunci dacă doriŃi amânarea. Ce ar însemna 
“specialişti”? Un exemplu daŃi-mi! Eu vă dau un exemplu, ăla de la Bucureşti, că altul 
nu-i, altul nu o să găsiŃi! 
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Dl.David Ioan 

 StaŃi puŃin. Avem profesori, avem oameni de cultură.   
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 HaideŃi să vedem. Care poate cenzura o piesă de teatru mai mult decât publicul? 
Piesa de teatru o cenzurează publicul.  
 Dl.David Ioan 
 Este vorba de nişte oameni cu o oarecare cultură. Nu pot să pun la teatru pe David 
că este inginer sau pe nu ştiu cine că este economist. Trebuie nişte oameni cu o anumită 
pregătire. 
 Dl.Morar Marcel 
 Sunt prevederi legale care spun cine poate să fie manager. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Să creionăm imaginea unuia, eu nu am spus din consiliu. Eu am spus unul să mi-l 
spuneŃi concret şi nu-l ştiŃi acum, unul, unul singur. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Din Consiliul de AdministraŃie fac parte angajaŃi ai teatrului, contabila, secretara 
şi nu mai ştiu ce. Acolo în permanenŃă există sindicat. Sunt tot timpul 2 tabere, tot timpul 
se contrează între ele. Eu nu am înŃeles nimic din 5 sau 6 şedinŃe la care am fost invitat. 
Am fost invitat o singură dată de când s-a schimbat Consiliul de AdministraŃie dar eram 
plecat din localitate în ziua respectivă, nu am putut participa. De atunci,  nu m-a mai 
contactat nimeni.  
 Consiliul de administraŃie este acela care răspunde de recuzită, deci oameni care 
se ocupă de partea administrativă, care nu se pricep oricum la teatru. În permanenŃă  au 
existat contre cu sindicatul. Eu nu am înŃeles niciodată ce se doreşte acolo, până la 
această oră. S-a schimbat directorul. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Vă spun eu ce se doreşte. Acolo se doreşte o debandadă continuă, ca ei să-şi poată 
petrece acest timp la orice oră, în orice cafenea şi în orice loc. Acela este singurul lor 
interes, să plece oricând, să vină cu trei manifestări la Prefectură, de la Prefectură la noi, 
de la noi la Consiliu.  

Dacă doriŃi această întârziere, măriŃi-o cât vreŃi dumneavoastră dar părerea mea, 
că nu o să vă facă avantaj niciunuia, niciunuia dintre noi.  

Orice măsură luată în plus acolo, este o măsură binevenită, orice în plus, orice 
schimbare. Mai nou a apărut şi solicitarea Consiliului JudeŃean să le dăm teatrul înapoi. 
Le dăm teatrul înapoi, poftim. Orice trebuie încercat pentru că acolo nu merge nimic, 
absolut nimic la teatru. La teatrul ăsta efectiv  sunt 2-3 persoane care trebuie să plece de 
acolo şi cineva  o dată îşi va asuma această responsabilitate şi cred că mi-o asum eu. Eu 
le ştiu cine sunt acelea, care au rădăcinile  numai în presă şi numai dirijând presa într-o 
parte şi în alta. În fond  nu a câştigat nimeni, nimeni niciodată cu ei, că alea s-au schimbat 
de la poziŃia acelor persoane, de la o săptămână la alta. Au fost când cu dreapta când cu 
stânga doar ca să creeze debandadă. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnul director v-a spus să ne transmiteŃi vreun mesaj sau v-a împuternicit? 
Dl. Bodea Lucian 
Nu. A spus să vin aici întrucât dânsul nu a putut fi prezent. Dacă se doreşte, sigur 

că necesitatea schimbării organigramei, respectiv schimbarea denumirii din Teatrul de 
Artă Dramatică care este la lumina zilei un pleonasm, poate fi  Teatrul Dramatic Deva 
sau dacă doriŃi alte propuneri le luăm în calcul dar nicidecum Teatrul de Artă Dramatică 
Deva. Necesitatea acestei organigrame care zicem noi, aducem două argumente 
pertinente şi concludente şi anume: nu necesită bani în plus de la bugetul local pentru 
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fondul de salarii, este  doar o transformare unor posturi în vederea unei eficientizări a 
activităŃii teatrului. Atâta tot. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ca să vorbesc în stilul colegului Morar şi spun că ciobanul ar trebui să fie lângă 
turmă. Nu este normal să nu fie prezent şi nu este normal ca nimeni din Consiliul de 
AdministraŃie să nu fie aici, nu este normal ca preşedintele Sindicatului să nu fie aici. Ar 
trebui să fie aici.  

SusŃin propunerea domnului Preşedinte Oană să amânăm acest proiect şi aş ruga 
tare mult  comisia de cultură să ne întâlnim cu toŃii. Niciodată comisia de cultură, toŃi 
membrii ei nu s-au întâlnit cu cei de la teatru. Să ne întâlnim o dată toată comisia acolo. 
 Dl.Morar Marcel 
 Apropo de întâlnirile comisiei de cultură cu reprezentanŃii teatrului sunt informaŃii 
pe care le dă domnul Kovacs, sunt informaŃii pe care le posedă doar dânsul. Vreau să vă 
informez că începând cu 2004 până în acest moment, membrii ai comisiei de cultură s-au 
întâlnit de nenumărate ori cu reprezentanŃi ai sindicatului teatrului, ai conducerii teatrului, 
ai membrilor personal ai teatrului, pe orice categorie doriŃi dumneavoastră, de la portar 
până la manager general. Conducerea sau sindicatul sau consiliul local respectiv comisia 
de cultură s-a întâlnit cu toŃi aceştia. Dacă cineva din teatru vine să spună că l-am 
convocat pe Marcel Morar – preşedintele Comisiei de cultură  la o discuŃie reprezentând 
problemele teatrului şi nu a participat, îl invit să o spună public şi să-mi şi demonstreze 
când m-a invitat şi nu am putut să particip sau nu am participat din motive obiective. 
 Referitor la discuŃiile între parteneri. A doua la mână, revin asupra ideei pe care o 
promovez  şi pe care am mai spus-o anterior în cadrul discuŃiei respective. Nu cred că 
este normal să cerem de la o instituŃie întreagă “ domnule, puneŃi-vă os la os şi umăr la 
umăr şi urniŃi teatrul din mocirla în care vă aflaŃi”. Sigur că mocirla aceasta poate fi 
nominalizată şi catalogată de o parte la alta. Cine contribuie la această mocirlă, cine 
aruncă apă în această mocirlă să iasă şi bulbuci la suprafaŃă ş.a.m.d.. Lăsăm toate acestea 
la distanŃă. 
 Dacă nu există un compartiment managerial în frunte cu un director care să-şi 
asume răspunderea şi am înŃeles că-l aveŃi, a obŃinut un concurs, care deşi afost  contestat 
a rămas în picioare, rămâne în sarcina acelui manager să-şi facă treaba pe un contract de 
management pe care-l are cu Consiliul local care-i administrează fondurile. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Nu este corect după 3 zile îi bagi că consumă 8 bonuri. În 3 zile? Vă daŃi seama că 
trebuia dat afară pe loc. Îl acuzi că foloseşte  bonuri în 3 zile de activitate? De 3 zile i s-a 
dat maşina şi tu îl acuzi, ăla trebuia destituit imediat. Aia era clar o decizie. Cine a făcut 
acea sesizare ar trebui să fie dat afară. După 3 zile? 
 Dl.Morar Marcel  
 Domnule Preşedinte nu am terminat. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să vă comportaŃi civilizat. 
Dl.Morar Marcel 
Rog în continuare Consiliul local şi executivul Primăriei să-şi asume în continuare 

decizia luată în acest moment. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Corect. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 FaŃă de această situaŃie, eu am făcut o propunere. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să ştiŃi că niciodată în aceşti ani  comisia de cultură, toŃi membrii comisiei nu s-au 
întâlnit la teatru. 
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Dl. Morar Marcel 

 Asta este problema dumneavoastră, ca şi membru al Comisiei de cultură. 
 Dl.Kovacs Francisc  
 Dumneavoastră dacă sunteŃi preşedintele comisiei, trebuia să invitaŃi toată 
comisia. 
 Dl. Morar Marcel 
 Eu am fost invitat de câteva ori şi am participat la astfel de discuŃii, domnule. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu am primit cuvântul. Domnule Preşedinte, niciodată toată comisia de cultură nu 
a fost convocată la teatru ca să discutăm problemele teatrului.   
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Am înŃeles.ConsemnaŃi în procesul-verbal cele semnalate de domnul consilier, să 
se ia măsuri ca pe viitor să fie anunŃaŃi toŃi membrii comisiei. Orice invitaŃie pentru o 
comisie să participe la o şedinŃă sau alta, se va face cu luare de semnătură, să nu mai 
discutăm că aŃi ştiut sau nu aŃi ştiut. 
 Dl.Vasiu Traian 
 Vreau să ating şi eu subiectul de astăzi. Văd că această discuŃie se continuă de ani 
de zile.Ce este teatrul? Teatrul este o instituŃie care trebuie să promoveze cultura.  Mă uit 
în sală la colegii noştrii care sunt şi mă uit cu regret. Nu ştiu câŃi dintre ei sau pe câŃi i-am 
văzut, nu ştiu că nu i-am văzut la un act cultural,  nu numai la teatru ci în judeŃ. Nu ştiu ! 
Pe mine asta mă doare şi ar trebui să ne doară pe toŃi care suntem în comisii, care 
propovăduim şi facem atâtea dispute asupra acestui teatru. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Aşa cum aŃi spus dumneavoastră, excedeŃi. 

Dl.Vasiu Traian 
DaŃi-mi voie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
ExcedeŃi de la obiectul hotărârii. Nu era cazul să faceŃi reproşuri colegilor. 
Dl.Vasiu Traian 
Nu sunt reproşuri, sunt constatări. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu am propus un amendament. Supun la vot, cine este pentru amânarea discuŃiei 

acestui punct? 
 S-a votat cu 12 voturi pentru şi, 
            6 voturi împotrivă. 
 S-a votat amânarea până la următoarea şedinŃă. Am o rugăminte,  părerea mea, să 
convocaŃi cu adresă la viitoarea şedinŃă când se va discuta atât Consiliul de AdministraŃie 
al Teatrului cât şi preşedinte şi comitetul sindicatului  din acest teatru. 
 Dl.Morar Marcel 
 Am o rugăminte în plus vis-à-vis de rugămintea dumneavoastră. Să nu se vină în 
plen să-şi prezinte doleanŃele, să le prezinte  în scris astfel încât  comisiile de cultură sau 
reunite ale Consiliului local să discute pe baza celor înscrise de către părŃile solicitante. 
Dacă ne trezim cu toŃii că vin cu un maldăr de hârtii pe care  trebuie să le citim cu toŃii în 
aceiaşi şedinŃă, ne trezim că nu reuşim într-o şedinŃă ordinară să epuizăm o problemă a 
teatrului care nu ar trebui să ne preocupe foarte mult timp fiindcă ar trebui să fie epuizată 
într-un timp scurt, eficient, aşa cum am gândit-o. Dacă alŃii gândesc că ea poate fi 
rezolvată în alt fel, sunt curios  şi eu care este modul lor de rezolvare a acestor probleme. 
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Punctul 27  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire Bloc de 
locuinte” in  municipiul Deva, str.Nicolae Iorga, nr.7-9; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.233/2007 
Punctul 28  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Construire Service Auto şi 
anexe” in municipiul Deva, str.Bucegi, nr.13; 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.234/2007 
Punctul 29  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcare pe 
DN7 – Calea Zarandului – Zona Strand Deva” in municipiul Deva;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.235/2007 
Punctul 30  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcari in 
municipiul Deva pe Bdul Nicolae Balcescu intre Bdul 22 Decembrie si DN7 iar pe partea 
dreapta intre Al Panselutelor si Foricon. 

D-na Dascar Corina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu aş vrea să vă spun că mă abŃin de la a vota acest punct, întrucât majoritatea  

lucrărilor sunt executate, inclusiv cu parcarea aceea de la Ştrand. Ele sunt lucrări 
executate şi eu nu pot să votez. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu este adevărat, Foricon-ul nu este. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 O parte sunt, o parte din lucrări sunt executate. La Foricon este şi acel ...Ca să vă 
mai spun ceva domnule Primar, acolo s-a făcut şi o greşeală că s-a desfiinŃat zona verde 
dintre cele două sensuri, s-a îngustat foarte mult zona verde şi acum facem şi parcări 
laterale. Eu zic că ar fi trebuit să lăsaŃi zona aceea verde întreagă, cum a fost iniŃial. Eu nu 
mai sunt de acord să aprobăm studii de fezabilitate după ce lucrările sunt recepŃionate. 
Sâmbătă mi se pare că am fost invitat acolo, am primit invitaŃie la ştrand. 
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 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu  17 voturi pentru şi  

            1 impotriva (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  17 voturi pentru şi  

 1 impotriva (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu  17 voturi pentru şi  

 1 impotriva (Dl. Kovacs Francisc)   

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu  17 voturi pentru şi  

 1 impotriva (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu  17 voturi pentru şi  

 1 impotriva (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu  17 voturi pentru şi  

 1 impotriva (Dl. Kovacs Francisc)  

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

 1 impotriva (Dl. Kovacs Francisc)  

A fost adoptată Hotărârea nr.236/2007 
Punctul 31  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcari in 
municipiul Deva,  Bdul 22 Decembrie, intre Liceul Auto şi Bdul Nicolae Balcescu” . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.237/2007 
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Punctul 32  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Ansamblu de locuinte  - 
Orizont 2” in municipiul Deva, str.Archia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.238/2007 
Punctul 33  

Dl. Consilier Teban Andronic 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Clădire cabinete 
medicale individule D+P+2E+M” în municipiul Deva, str.22 Decembrie, incinta 
Spitalului de Pediatrie;  

D-na Dascar Corina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu  a avut  nişte discuŃii  şi nu s-a putut da o soluŃie comună.  

Să se decidă  în consiliu pentru că nu am ajuns la un numitor unanim. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule consilier Teban, vă rog să detaliaŃi Expunerea de motive. 
 Dl.Teban Andronic 
 Chiar bine că s-a ridicat domnul Borbeanu, ştiu de ce nu a fost de acord.Vreau să 
spun domnului Borbeanu că prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 223 s-a aprobat Planul 
Urbanistic General pentru zona respectivă. De asemenea, s-a dat avizul tehnic nr.33 din 
12.04.2007. Şi dânsul a fost în comisie dar, nu asta este problema. Dacă  vă uitaŃi  din 
toate P.U.D.-urile de când sunt eu consilier, este singurul P.U.D. care nu a fost iniŃiativa 
domnului Primar, a fost din iniŃiativa unui consilier. Deci, îmi asum responsabilitatea 
pentru punctul acesta, pentru hotărârea respectivă.  
 Deci, este o propunere adică s-a făcut o cerere. Se intenŃionează să se facă o 
policlinică privată, cum se face în toată Ńara, într-o zonă de protecŃie  medicală deci într-o 
zonă  unde sunt instituŃii medicale şi care nu afectează pe nimeni în zonă. 
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 S-au primit toate avizele din partea fiecărei instituŃii abilitate, s-a dat planul 
urbanistic aprobat, deci a rămas să se aprobe hotărârea.  

Planşa nu este expusă aici, domnule Primar, nu ştiu de ce nu s-a expus. Nu este, 
cum să zic,  o policlinică privată, o să fie mai multe cabinete private că se pune baza 
acum pe medicina privată. După legile care sunt acum şi orientarea în Europa, nu se mai 
dau avize să se facă cabinete medicale în garaje, în apartamente, în alte construcŃii. Deci, 
toŃi medicii trebuie să-şi facă acum cabinete medicale conform legilor în vigoare şi pentru 
aia la iniŃiativa unor medici, sunt mai mulŃi medici nu este unui singur, vor să facă o 
policlinică privată.  
 Dl. Borbeanu Simion 
 StaŃi puŃin. AbŃinerea a fost pentru amplasament. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Invit pe doamna  Dascăr Corina. Dacă ne puteŃi da nişte relaŃii tehnice cu privire 

la acest proiect, raportul compartimentului de specialitate, deci relaŃii suplimentare cu 
privire la acest  proiect. Dacă există planşă, ca să se poată să vadă toŃi consilierii. 

D-na Corina Dascăr 
Există planşă, din greşeală nu s-a afişat. Este avizul tehnic dat în comisie.  

Avizele toate sunt obŃinute. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Proprietatea terenului a cui este? 
D-na Dascăr Corina 
Terenul este a municipalităŃii, este domeniu public. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu este a municipiului, este Statul Român. 

 D-na Dascăr Corina 
 Sunt şi celelalte documente. Au fost predate la Compartimentul administraŃie 
publică locală. 
 Dl.Socol Augustin 
 Este Statul Român. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Indreiu ?! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Putem să luăm noi o hotărâre ? 
 Dl.Socol Augustin 

Este vorba  de P.U.D..   
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă s-a făcut P.U.D.-ul, plăteşte concesiunea. 
Dl.łonea Vasile 

 Cred că ne învârtim în jurul cozii aici. Domnul Borbeanu a început să ne justifice, 
a început dar nu a reuşit nimic. A bombănit ceva, că nu corespunde nu ştiu cărui criteriu 
treaba aceasta. Dar, se pune problema, este util pentru municipalitate şi pentru populaŃie o 
asemenea construcŃie sau faptul că, eu văd aici şi probabil o să confirme domnul Teban,  
că apare numele Teban Elena? Este soŃia dumneavoastră? 
 Dl.Teban Andronic 
 Da. 
 Dl. łonea Vasile 
 Dacă asta este cauza, este trist.  

Dl.Teban Andronic 
Mai sunt şi alŃii. 
Dl.łonea Vasile 
Asta mi-a sărit în ochi şi probabil asta este cauza dar ar fi trist, stimaŃi colegi. Pe 

noi nu ne interesează până la urmă neapărat că domnul este de la P.D. şi acum  P.D.-ul  
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nu se mai iubeşte cu P.N.L.-ul. Ne interesează dacă este utilă asemenea clădire, asemenea 
construcŃie care se face în municipiul Deva şi mai ales că este şi o investiŃie privată pe un 
teren care aparŃine Statului Român. Nu văd ce ne impiedică să dăm un aviz favorabil unui 
asemenea studiu. 
 Dl.Morar Marcel 

Apropo de faptul că domnul consilier spune că ne învârtim în jurul cozii, dânsul   
nu precizează a cui este coada.  
 Vreu să vă informez că, potrivit legii patrimoniului istoric şi legii de protecŃie a 
monumentelor istorice, nici o intervenŃie asupra clădirilor sau asupra perimetrului de 
protecŃie în ceea ce priveşte clădirile istorice şi este cazul clădirii Spitalului de Pedriatrie 
care este înscris în lista monumentelor în categoria A, nimeni în acest moment nu l-a 
declasat. Trebuia cred că, din punctul meu de vedere,  să fie un aviz, la lista avizelor 
obŃinute de la Oficiul JudeŃean de Cadastru şi lista continuă, ar fi trebuit să fie şi avizul 
DirecŃiei de Culte, Cultură şi Patrimoniu Cultural al JudeŃului Hunedoara asupra 
potenŃialei intervenŃii asupra clădirii sau asupra zonei de perimetru asigurat al clădirii de 
patrimoniu. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am înŃeles. Care  este propunerea dumneavoastră? 
 Dl.Morar Marcel 
 Din punctul  meu de vedere, cred că în acest moment nu putem să trecem la acest 
proiect de hotărâre şi cred că, eu consider din punctul meu de vedere că ar trebui amânat 
până la  obŃinerea acestui aviz. 
 Dl. Teban Andronic 
 Mie îmi pare rău de colegul, care este tot consilier şi, şi dânsul a avut nişte 
probleme şi îmi pare rău că dânsul cunoaşte situaŃia. Când am fost la dânsul, când era 
vorba de patrimoniu şi nu este aşa cum spune şi ştie că nu este aşa.  

Vreau să vă explic că, în momentul în care s-a făcut documentaŃia şi proiectul, s-
au studiat toate legiile şi cu patrimoniul şi cu clădirea. Nu cred că se scoate clădirea din 
patrimoniu  sau să se declaseze. Au mai încercat şi alŃii să o declaseze, probabil o să 
reuşească. Este vorba aici că nu intră în perimetrul de protecŃie al clădirii respective. 
Dânsul, ca reprezentant al unei instituŃii.... 
 Dl.Morar Marcel 

CunoaşteŃi distanŃa  perimetrului de protecŃie, de intravilan? 
Dl. Teban Andronic 
Da, dragul meu.  
Dl. Morar Marcel 
Cât este? 
Dl.Teban Andronic 
Nu este în perimetru. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, domnul Morar ce rol are aici? 

 Dl.Morar Marcel 
Sunt consilier local, domnule Kovacs. 
Dl.Kovacs Francisc 
Trebuie sancŃionat. Să plece afară. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Domnule Kovacs, sunteŃi Preşedintele de şedinŃă?! Eu v-am rugat frumos, 

domnule Kovacs.  
 Dl.Morar Marcel 

Domnule Preşedinte, luaŃi-mi carnetul de partid, domnule Preşedinte. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
In condiŃiile acestea suspend şedinŃa, dacă nu încetaŃi şi vă las până vă liniştiŃi. 
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 Dl.Morar Marcel 
Eu sunt foarte liniştit. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dacă nu vă liniştiŃi,  declar că suspend şedinŃa pe 2 ore şi plec. Ori vă liniştiŃi ori o 

suspend. 
Dl.Teban Andronic 
Să nu mai întrerupă nimeni că aşa este frumos, în primul rând că sunt iniŃiatorul 

acestei hotărâri, cum a fost cum n-a fost. Doi, că sunt înscris la cuvânt şi mi s-a dat 
cuvântul. 
 Deci repet, domnul Morar ar trebui să ştie mai bine. 
 Dl.Morar Marcel  
 Ştiu! 
 Dl.Teban Andronic 
 Nu s-a dat avizul tehnic şi toate acestea fără să se studieze legea respectivă. Am 
fost şi la dânsul, am fost şi la patrimoniu, am fost peste tot. Nu este în perimetrul de 
protecŃie al clădirii, de aceea s-a şi dat avizul tehnic, de aceea s-a şi dat restul de avize. 
Deci, nu este în perimetrul respectiv. Deci, nu afectează absolut de loc perimetrul de 
protecŃie al clădirii şi nici clădirea respectivă şi mai ales că este în zonă de protecŃie 
medicală mai mult. Acolo sunt spitalele. Nu sunt contrucŃii civile, sunt dar mai departe. 
 Mai vreau să repet ceva. Eu nu ştiu de ce, acum mă întreb şi eu ca şi consilier şi 
ca om la o anumită vârstă,  m-am uitat la toate P.U.D.-urile care au fost astăzi. Nimeni nu 
s-a ridicat să spună că ăla este aşa, că ăla este aşa, de ce s-a făcut, de ce nu s-a făcut. De 
ce la un P.U.D. pe care-l cere un consilier şi pentru o necesitate  care mă gândesc la nivel 
de Deva un spital sau o policlinică privată este binevenită,  faŃă de o discotecă, faŃă de o 
terasă, faŃă de un supermagazin sau o crâşmă sau altceva. Nu văd ce ar putea deranja mai 
ales pe colegii mei care cunosc care este situaŃia. 
 Eu garantez că nu este în zona de protecŃie şi de aceea s-au şi dat avizele, tehnic şi 
celelalte. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dumneavoastră garantaŃi că nu este zonă de protecŃie. Vă rog să consemnaŃi la 
procesul-verbal că domnul consilier Morar a arătat că se află în zona de protecŃie  de 
nivel A. 
 Dl. Socol Augustin 
 Clădirea este  încadrată. 
 Dl.Morar Marcel 
 A unui monument istoric. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Clădirea este încadrată în zona de protecŃie. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Este pe lista de patrimoniu. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Este pe lista de patrimoniu, da. 
 Dl.Socol Augustin 
 La categoria A. 

Dl.Morar Marcel 
 Este pe lista monumentelor istorice. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 La categoria A. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 LăsaŃi-l pe domnul consilier să precizeze exact fraza. 
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Dl.Morar Marcel  

 Domnule Preşedinte, clădirea spitalului de pediatrie se află pe lista monumentelor 
istorice iar în ceea ce priveşte orice intervenŃie ori asupra clădirii monument istoric ori 
asupra perimetrului care o înconjoară până la o anumită distanŃă de delimitare, respectiv 
500 de m sau 1 km, sau 50 m, ş.a.m.d., există prevederi în lege  care trebuie respectate. 
 Faptul că cineva susŃine că această clădire nu există sau ceea ce se doreşte să se 
constuiască în apropierea respectivei clădiri, nu se află în lista de patrimoniu cu sau fără 
intenŃia dânşilor ar fi trebuit să aibă un aviz. Aşa cum  au avizul  de la alte instituŃii, ar fi 
trebuit să aibe avizul de la DirecŃia de Cultură şi Patrimoniu care să spună: "Da, domnule, 
există în lista de patrimoniu, ceea ce doriŃi să construiŃi se află în zona de protecŃie şi 
puteŃi construi în anumite condiŃii sau nu există în aceste condiŃii şi dumneavoastră 
sunteŃi liber de această sarcină". Şi cu asta, era totul foarte explicit şi clar. Din ceea ce am 
citit, nu există acest aviz al DirecŃiei de Cultură. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 In condiŃiile în care nişte persoane private vor să facă ceva în Deva, ceva folositor 
devenilor, cabinetele medicale sunt necesare în Deva, pentru că majoritatea cabinetelor 
sunt depăşite din punct de vedere moral şi tehnic în Deva. Vor să investească într-un 
lucru folositor pentru noi şi noi ne opunem. Bine că nu ne opunem la tot felul de 
investiŃii. Nu l-am auzit pe colegul Morar să spună ceva de alte lucrări care nu sunt 
necesare. 
 Dl.Morar Marcel 
 Eu agreez investiŃiile în  municipiul Deva, domnule  Kovacs. 
 Dl.Kovas Francisc 
 Domnule Preşedinte, spuneŃi-i să tacă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Morar, vă rog! 
 Dl.Morar Marcel 
 Foloseşte numele meu în argumentaŃia dânsului. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă înscrieŃi la cuvânt, că eu v-am dat de câte ori aŃi cerut dar vă rog să  vă 
abŃineŃi. 
 Dl.Morar Marcel 
 MulŃumesc, domnule Preşedinte. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pentru mine, de fapt este de mirare ca un coleg consilier să aibe o asemenea 
atitudine pentru un lucru deosebit de important pentru Deva, indiferent de cine este 
promovat. 
 In ceea ce priveşte cele spuse de domnul consilier łonea, să ştiŃi domnule łonea 
că iubirea nu moare niciodată, trece. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Vreau să termin ce spunea Kovacs. Cine nu are interes, este stupid. 
Dl.Stan Ion 

 Referitor la cele două intervenŃii, a domnului Teban şi a colegului Morar, aş vrea 
să sublinez următorul lucru. InvestiŃia domnului Teban, nimeni din sală  cred că nu poate 
să conteste că este necesară în Deva. Că o face acolo sau în altă parte, este necesară şi 
nimeni  nu cred că se opune acestui lucru. Că este Teban sau este altcineva, nimeni nu are 
nimic. 
 Colegul Morar, aş vrea să vă spun. Eu am avut o problemă similară cu domnul 
Teban, cu o clădire care se afla în patrimoniu şi într-adevăr există nişte reguli foarte clare 
legate de aceste distanŃe, de imaginea care trebuie să fie la finalul lucrării şi domnul 
Teban ar trebui să se intereseze. Eu cel puŃin sunt “pentru” această investiŃie cu 
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menŃiunea să ia avizul respectiv.  Eu cred că-l poate obŃine dacă este ieşit din perimetrul 
respectiv. Cred că nu aveŃi nimic împotrivă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Si eu sunt “pentru” această investiŃie, ca pentru toate celelalte. 
 Dl.Teban Andronic 
 Vreau să mai fac o ultimă completare. Imi pare rău că vă întrerup, domnule 
Primar. Când s-a făcut documentaŃia, nici prin gând nu mi-a dat că nu s-ar putea face. Ne-
am orientat într-o zonă, nu că vrea neapărat cineva central. Este zonă de cabinete 
medicale, spitale.  Aceasta a fost orientarea, aceasta a fost orientarea medicilor.  
 Ce a spus domnul coleg. Toată documentaŃia s-a făcut după ce am fost la toate 
organismele care să ne spună. Clădirea este adevărat monument dar nu există o zonă de 
protecŃie delimitată. Şi asta poŃi să-i spui la domnul coleg de la buget, că nu există aşa 
ceva. Ne-am documentat la arhitect, am fost şi unde este instituŃia asta şi nu există să 
spună 2 metri, 1 metru sau ceva. Nu există aşa ceva. De aceea s-a şi făcut documentaŃia şi 
se ştie, şi domnul de la urbanism şi domnul de la cadastru, că nu există aşa ceva. Ne-am 
documentat cu treaba aceasta. Il contrazic pe coleg şi îl asigur că nu există o delimitare 
exactă. Dacă ar fi 300 de metri cum ar zice, şi instituŃia cealaltă care s-a dat aprobarea 
lângă Policlinica de stomatologie, Inspectoratul în ConstrucŃii ar trebui să nu îi dăm  
P.U.D. acum.  I-am dat, este la 100 de metri nici 100 de metri. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nici modernizarea spitalului nu se poate. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 In această situaŃie este propunerea domnului Stan. Să punem în discuŃie.Am 
înŃeles că aŃi spus  să punem în discuŃie dacă-l adoptăm astăzi sau dacă amânăm  pentru o 
şedinŃă viitoare. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Vreau să ştiu de la colegii de la urbanism dacă este zonă de patrimoniu fiindcă  
mie nu mi-a fost prezentat şi  eu am semnat de legalitate. 
 D-na Dascăr Corina 
 Numai clădirea în sine este zonă de patrimoniu. A fost discutat şi în şedinŃa 
tehnică de avizare şi toŃi arhitecŃii au spus că numai clădirea. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Dumneavoastră cunoaşteŃi legea, lucraŃi cu ea. Nu ar fi trebuit să ştiŃi dacă există 
zonă perimetrală?! 
 D-na Dascăr Corina 
 Chiar numai clădirea spitalului este monument. 
 Dl.Stan Ion 
 Doamna Secretar, dacă-mi permiteŃi. Avizele de la cultură le primeşti când eşti în 
faza de construcŃie. Vă spun, că eu asta am păŃit-o. Până la construcŃie nimeni nu m-a 
întrebat nimic, dacă este accept sau nu de la Cultură. Timişoara dă acceptul. Primeşti 
P.U.D., absolut tot şi în momentul când ajungi  la final, atunci îŃi dă. Vă spun, că ăsta este 
caz concret. 
 Dl.Morar Marcel 
 Domnule Preşedinte, pot să vă garantez că, clădirea spitalului de pediatrie este 
înscrisă la lista monumentelor  istorice iar zona de protecŃie în ceea ce priveşte clădirea 
monumentului istoric este de 100 metrii. În acea  zonă de 100 metri nu se poate face 
nimic  fără avizul DirecŃiei de Culte, Cultură şi Patrimoniu Cultural NaŃional al JudeŃului 
Hunedoara, care aviz lipseşte în acest moment. 
 Vă mulŃumesc frumos. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 PropuneŃi amânare? 
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Dl.Morar Marcel 

 Da.  
Dl. Teban Andronic 
Domnule, scuzaŃi-mă. Sunt iniŃiatorul şi nu ştiu ce are, de  cine este montat. 
Dl.Morar Marcel 
Eu respect legea, domnule Teban. 
Dl.Teban Andronic 
Dânsul ştie că am vorbit primul cu el. 
Dl.Morar Marcel 
Şi v-am spus să respectaŃi legea. 
Dl.Teban Andronic 
Domnule coleg, am respectat legea şi când s-a votat cu panourile şi cu toate astea, 

împreună. Am venit prima dată la dumneata ca şi coleg. 
Dl.Morar Marcel 
A doua oară. 
Dl.Teban Andronic 
Ca şi coleg.Dumneata m-ai trimis în altă parte. 
Dl.Morar Marcel 
V-am trimis la DirecŃia de Cultură. 
Dl.Teban Andronic 
Acolo m-am dus şi dânşii mi-au spus că nu există. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Morar, îŃi jur că plec din  sală şi vin peste 3 ore. 
Dl.Teban Andronic 
Dumneata, domnule, te-ai apucat că spui asta. Mie mi s-a spus că, numai  clădirea  

este monument, care o să fie şi asta scoasă azi-mâine din.... Nu este zonă de protecŃie. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Am înŃeles, domnilor. 
Dl.Morar Marcel 
Dacă ai dumneata  vreun interes acolo, trebuia să-mi spui “domnule, nu sunt de 

acord”. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să luaŃi loc. AŃi înŃeles. Există o propunere, sunt obligat să o supun la vot. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, mai lăsaŃi-mă puŃin. Domnule Preşedinte, însemnă că vă rog 

să notaŃi acolo – lucrările de la modernizarea Spitalului JudeŃean trebuiesc oprite imediat 
pentru că distanŃa este de 100 de metri. Deci, nu putem să facem modernizarea spitalului 
conform celor spuse de domnul Morar. Da, sunt 100 de metri. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
FaŃă de această situaŃie, sunt obligat să supun la vot. Sunt două  posibilităŃi. Dacă 

adoptăm proiectul de hotărâre aşa cum este pe ordinea de zi sau, a doua propunere, dacă 
amânăm acest proiect, aşa cum a spus domnul Morar. 

Supun la vot prima dată, dacă aprobăm proiectul aşa cum este pe ordinea de zi, să 
discutăm să fie votat astăzi. 

Cine este pentru a respecta  ordinea de zi, ca acest proiect să fie votat astăzi? 
 S-a votat cu 6 voturi pentru, 
        12 voturi împotrivă şi  
Cine este împotrivă de a se adopta această hotărâre astăzi şi a se amâna pentru 

şedinŃa viitoare? 
 S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
            6 voturi împotrivă şi  
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            1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 
Dl. Teban Andronic 
Domnule Oană, cu asta am terminat. Încă o dată avizul pentru Inspectoratul în 

ConstrucŃii  care tot în zonă, sub 100 de metri, gard în gard să zic aşa, de domnul coleg 
care este aşa de cunoscător al legii patrimoniului, nu s-a ridicat atunci să spună “domnule, 
nu sunt de acord cu investiŃia respectivă”. Deci, noi toată documentaŃia şi repet, îmi pare 
rău că mă contrazic aici şi îi garantez la domnul Primar că nu vin cu vreo intenŃie să ne 
contrăm aici, toate s-au făcut documentat. Clădirea este în patrimoniu, nu este zonă de 
protecŃie şi ştie şi doamna de la urbanism şi ştie şi domnul de acolo. Deci, puneŃi cuvântul 
dânsului împotriva cuvântului meu care am făcut-o. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Există posibilitate să …. 
Dl. Teban Andronic 
Nu  mă întrerup pe mine, pentru nişte interese. Nu ştiu care sunt. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu sunt interese, aŃi văzut că nu am nici un interes. Există  posibilitate să aduceŃi 

vreun act prin care să faceŃi dovada că acest monument, acest spital nu are zonă de 
protecŃie? 

Dl.Teban Andronic 
Domnule Oană, când s-a făcut documentaŃia s-a dat avizul tehnic. 
Dl.Kovacs Francisc 
Şi două comisii de urbanism. 
Dl.Teban Andronic 
La două comisii de urbanism. S-a cerut treaba, mi s-a cerut treaba aceasta şi  li s-a 

spus că nu este zonă de protecŃie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Avizul acesta nu-l poate da comisia tehnică. 
Dl. Teban Andronic 
Nu este cine să de-a avizul acesta. Nimeni nu dă în scris că nu este ... 
Dl. Morar Marcel 
DirecŃia de Cultură. 
Dl. Teban Andronic 
Nu există ! 
Dl. Morar Marcel 
Ba da! 
Dl. Teban Andronic 
Domnule coleg, vezi-Ńi dumneata de treabă! 
Dl. Morar Marcel 
Eu îmi văd de treabă, tot timpul. 
Dl. Teban Andronic 
Ba nu-Ńi vezi de treabă! 
Dl. Morar Marcel 
Ba da! 
Dl. Teban Andronic 
Când dumneata m-ai trimis peste tot şi am fost în urma ideii matale. Mie îmi pare 

rău că mă enervez eu pentru dumneata. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Multe voturi au fost pentru amânare. 
Dl.Kovacs Francisc 
AuziŃi, domnul Morar nu s-a opus la nici un P.U.D.,  la nici unul care au fost, la 

absolut la nici unul. 
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Dl. Morar Marcel 
Şi care este  relevanŃa, domnule consilier? 
Dl.Kovacs Francisc  
RelevanŃa este că aveŃi un interes acolo. 
Dl. Morar Marcel 
Asta este ideea dumneavoastră, trebuie să o şi susŃineŃi. 
Dl.Kovacs Francisc 
O să dovedesc că am dreptate. 
Dl.Morar Marcel 
DovediŃi.Chiar vă rog să o dovediŃi public. Chiar vă solicit acest lucru. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog frumos să terminaŃi. 

Punctul 34  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general pe anul 2007.  
D-ra Nutu Silviana  
Din partea compartimentului de specialitate, propunem o modificare. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 454/2007 privind repartizarea unor sume din 
transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanŃarea în anul 2007 a unor cheltuieli de 
capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, municipiului Deva i se 
repartizează suma de 44, 00 mii lei, finanŃarea  unor lucrări pentru edificarea şi 
construirea de campusuri şcolare la unităŃile de învăŃământ preuniversitar, pentru Şcoala 
Generală cu clasa I-VIII sat Cristur. 
 Prin urmare,  valoarea bugetului local  se majorează atât la partea de venituri cât 
şi la partea de cheltuieli cu suma de 44, 00 mii lei. 
 Dl.Blendea Zamfir 

Comisia de buget a avizat favorabil. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de  propunerea  de 
modificare a compartimentului de specialitate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.239/2007 
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Punctul 1 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului 

de maturat mecanizat cu automaturatoare de catre SC Salubritate SA Deva. 
Dl. Tătar Ioan   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate  
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.240/2007 
Punctul 2 suplimentar   

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

de drept a mandatului de consilier in Consiliului local al municipiului Deva al domnului 
Vasiu Traian. 

D-ra Adriana Pogan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
În primul rând aş vrea să felicit pe noua noastră colegă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Acum, la punctul acesta felicitati pe noua colegă şi la punctul celălalt îl 
felicitaŃi.... 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu mă mai intrerupeŃi. Nu-i atrageŃi atenŃia la domnul Primar să nu mă întrerupă? 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
Vă rog, domnule Primar. I-am atras atenŃia. 
Dl.Kovacs Francisc 
MulŃumim la domnul Vasiu  care cel puŃin în cadrul Comisiei de urbanism şi-a  

adus contribuŃia într-un mod foarte, foarte util şi important pentru că este de specialitate 
şi cunoaşte foarte bine problemele care reflectă urbanismul şi respectiv problemele 
energetice cu care se confruntă municipiul nostru. 
 Dl.łonea Vasile 
 Eu vroiam să întreb  conform legii partidelor politice, fiecare partid politic are 
obligaŃia de a scrie în statut o posibilitate a celui sancŃionat de a se apăra, cu nişte 
termene, cu nişte.... dacă s-au parcurs acestea. Se poate ca forul superior al 
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dumneavoastră, fiind un partid foarte democrat, cu tradiŃii democratice, să constate că nu 
este bună sancŃiunea şi o să revină asupra ei şi atunci domnul Vasiu nu-şi pierde calitate. 
Aici trebuie văzută treaba, în rest este treaba dumneavoastră ca Partid NaŃional Liberal, 
este o măsură internă, noi nu ne băgăm. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş vrea să spun că a fost oportună intervenŃia domnului łonea pentru că toate  

partidele ar trebui să procedeze aşa. Eu am vrut să port o discuŃie cu domnul Vasiu dar 
întâmplător era cu presa aservită în urma ultimelor scandaluri şi aşa cum spunea domnul 
łonea rupturii dintre PNL – PD era mult mai important să afle ce se spune aici pe 
reportofon în culisele noastre.  Pentru că acesta este pus ca să se vorbească,  să afle ce se 
vorbeşte în interior şi nu ce se … Au posibilităŃi să înregistreze normal nu să inregistreze 
anormal. Eu nu i-l iau ca şi domnul Preşedinte. Eu îl las aici, îl bag într-un capac şi îi 
spun că pentru  acel lucru pe care-l scrie, poate că o dată şi o dată ar trebui să fie dat şi el 
în judecată. Să ştii că, colegul tău, chiar dacă mai scrii că suntem chemaŃi la DNA, este 
chemat la D.N.A. şi fuge, îşi schimbă în fiecare zi domiciliul. Acum am tras şi eu 
concluzia la Camera Parlamentului că băiatul acesta deja are mutaŃie pe Brad, pe 
Hunedoara, la Deva ş.a.m.d. Să nu fiŃi foarte clari că veŃi fi tot timpul tari şi mari. Mai 
bine mai moderaŃi şi mai cumsecade şi eu cred că lucrurile se aşază de la sine. 
 Am vrut să stau de vorbă cu Vasiu, era binenŃeles în legătură cu cei doi şi nu am 
putut să vorbesc. Nu am ce să-i reproşez  la domnul Vasiu decât acel caz  special când a 
fost nominalizat de către mine şi susŃinut de către mine la ProtecŃia Mediului.  Dintr-o 
problemă personală, de familie, de sănătate nu a putut fi nominalizat acolo. Dânsul din 
acel moment a intrat într-un  aşa spus afront total  cu Partidul NaŃional Liberal. Noi l-am 
sprijinit în continuare ca şi consilier. Îl atenŃionez că în mod justificat şi clar fără să-i 
aduc vreo vină a lipsit motivat dar foarte mult. Atunci,  eu l-aş fi rugat dacă nu avea 
corespondenŃă ştiu eu mai mare la Partidul Democrat sau la ziariştii Partidului Democrat, 
să stea de vorbă cu mine să-i spun. Oricum va fi trecut pe lista cu consilieri în viitorul 
mandat, indiferent ce va face domnul Vasiu sau nu va face. Chiar şi dacă a votat astăzi 
aici alături de Partidul Democrat, eu îi promit că îi voi nominaliza. Însă, în acest mandat 
în care mi-a lipsit motivat chiar de 14 ori, e un mare semn de întrebare pentru mine că ar 
fi corect şi cinstit  faŃă de colegul lui care este zi de zi este într-un sediu – aşa cum spunea 
domnul łonea  că noi ştim mai bine activitatea fiecăruia – să-i lase şi lui 8 luni de zile, că 
atât îi va lăsa domnul Vasiu. Nu va pierde o imensitate. Părerea mea că face mult mai 
mare rău votând iată şi acum şi arătând „că o să le arăt eu, le dau încă o lecŃie că am votat 
alături de  colegii de la Partidul Democrat”. Mi se pare că face parte dintr-o echipă şi eu 
cred că în astea 8 luni o să reflecteze şi el şi noi  dacă a greşit sau nu.  Dacă nu, atunci în 
continuare în cadrul partidului se vor discuta  prestanŃele domnului Vasiu şi să luăm în 
continuare măsurile care  se impun. 
 Deci, eu nu cred că cineva are ceva cu domnul Vasiu. Şi eu, aşa cum spunea 
domnul  Kovacs, îi mulŃumesc  personal pentru toată  activitatea  lui şi nu de 1 -2 ani ci 
de 2 mandate şi de 8 ani de zile. Ca urmare şi el poate să facă un efort pentru colegul lui, 
pentru domnul Ghibu care urmează după dânsul şi eu cred că nu are nimic de pierdut mai 
ales că mai are probleme de sănătate şi sunt sigur că pentru domnul Vasiu vor mai fi încă 
2-3 şedinŃe  la care nu va putea participa. Are el problemele lui şi asta este. Trebuie să şi 
le rezolve.  
 Eu am cuvânt şi are garanŃia mea că va fi  prezent pe acelaşi loc şi pe aceiaşi listă  
dacă vrea să continue în viitorul mandat dar cu problemele  rezolvate, nu cu probleme 
nerezolvate. 
 Iată sunt iarăşi 3 consilieri care nu vin. Păi, nu se poate domnule Vasiu, nu se 
poate să nu vii la şedinŃă!  
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Dl. Vasiu Traian 

  În primul rând pe domnul Primar îl apreciem pentru munca titanică. Îmi pare 
foarte să vă spun că ceea ce aŃi acceptat dumneavoastră, nu  aŃi ... ci s-a făcut, ci s-a mai 
făcut  şi  în alte dăŃi în interiorul partidului, este ceva care este dureros. 
 M-aŃi acuzat  de vot pentru P.D. Ce vot  a fost? A fost vot pentru teatru sau ce?! 
Nu a fost pentru P.D., nu a fost nici împotriva celorlalŃi. Mă puteŃi acuza pentru 
atitudinea  spusă de colegul meu, că sunt totuşi un om al culturii zic eu. ŞtiŃi foarte bine 
că sunt şi am adus nişte rezultate împreună cu ajutorul dumneavoastră, nu cu alŃii.M-aŃi 
ajutat.  
 AŃi făcut o remarcă care m-a durut, domnule. Suntem toŃi oameni care vrem să 
avem un statul social. Unde-l vrem? Vai de poporul care nu are cultură! VedeŃi?!  

M-aŃi acuzat iarăşi de apartenenŃă sau de idei, să nu zic – nu aŃi spus cuvintele 
astea dar astea le-am înŃeles -  antiliberale. ŞtiŃi foarte bine,  aŃi văzut carnetul de partid, 
membru sunt cu descendenŃă penelistă de zeci de ani, de 80 de ani ca şi dumneavoastră. 
ŞtiŃi foarte bine asta. Nu ştiu câŃi din colegii dumneavoastră care şi-au permis să mă de-a 
afară din partid, câŃi sunt... politici. ŞtiŃi foarte bine ca şi mine. CâŃi au trădat partidul? 
ŞtiŃi foarte bine că aŃi fost în echipă cu mine şi cu alŃii şi ne-au trădat şi au fost reprimiŃi. 
Nu cu lacrimi în ochi au fost primiŃi dar cu rugi şi cu altele. Noi i-am reprimit. 

Mă doare ca aceşti oameni să vină să mă pună pe mine într-o postură nu de 
victimă, într-o postură  mă scuzaŃi că spun de ciumat. Este inadmisibil ca eu care mi-am 
făcut datoria să fiu dat afară, din ce motiv? Din partid?! Pentru ce am fost dat afară din 
partid? Pentru ce domnule Primar? Că am venit la toate hotărârile de consiliu la care m-
aŃi chemat? Am venit din Bucureşti şi am stat 2 ore şi am plecat înapoi pentru Mall şi mi 
se aduce acuzaŃia că am votat împotriva mall şi că nu am fost. ŞtiŃi foarte bine că am fost. 
Am votat pentru dumneavoastră orice hotărâre când am putut veni, orice hotărâre inclusiv 
dacă am creat probleme sau nu am creat, inclusiv probleme de D.N.A.. Mi-am pus 
inclusiv libertatea în pericol. ŞtiŃi foarte bine, dacă nu ştiŃi vă spun acum.  Am fost 
singurul care am învins şi am depus cererea la Alba Iulia, pentru problemele P.D.-urilor 
şi am reuşit pentru că am avut ceva în cap tehnic şi am reuşit  să întorc un proces înapoi, 
oarecum să-l întorc eu. Am avut o contribuŃie. 

M-aŃi acuzat că am lipsit de 14 ori, se poate dar nu uitaŃi că am venit la şedinŃe 
mai des decât a venit executivul sau conducerea Primăriei. 

Probleme de sănătate toŃi avem. VedeŃi, dar este mai bine  să facem birturi decât  
să facem spitale. Nu are importanŃă a cui este spitalul sau ce formaŃiune politică. 

Nu mă acuzaŃi de P.D. ŞtiŃi foarte bine că nu sunt cu ei, ştiŃi ideile mele. Puteam 
să plec oriunde. Nu plec, aici este locul meu! 

Mă acuzaŃi de a-i lăsa locul liber domnului Ghibu? Foarte bine, trebuia să-mi 
spună cineva ”domnule uite asta,  asta” şi dădeam motive  serioase, personale  fără să dau 
alte amănunte şi mă retrăgeam.  Dar, nu să mă daŃi afară din partid domnule! 

Sunt un om incomod? De ce sunt incomod? Domnule Primar ne cunoaştem prea 
bine şi cu  dumneavoastră şi cu ceilalŃi. Am fost bun şi am fost foarte bun şi la rău şi la 
bine, de aceea am câştigat alegerile împreună.  

Problema cu mediul, nu aveŃi dreptate domnule Primar. Am fost singurul care mi 
s-a pus o problemă, un vot iar dumneavoastră aŃi spus „nu sunt interesat, rezolvaŃi 
problema la serviciu”... la serviciu şi parte financiară mai bună fiindcă merit, să ştiŃi. Am 
28 de ani de şcoală. Am un doctorat făcut de mine nu de Vaida sau alŃii. Am muncit  eu 
pe el şi am mizat la locul respectiv. Nu am venit acum să mă preseze psihic poate doar 
politic un conducător de unitate care nu ştiu dacă este la nivelul meu, cel puŃin pe 
domeniul meu. Şi vă spun că nu este fiindcă nu are de unde să fie. Atunci, mie mi se 
reproşează ce? Opulism, mi se reproşează apartenenŃe la alte partide, mi se reproşează 
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lipsă din consiliu local, mi se reproşează… De câte ori am luat cuvântul în şedinŃe la care 
am fost în puncte cheie? Vezi parcări, vezi  sensuri giratorii, vezi diverse, diverse.  

Am fost printre puŃinii foarte disciplinaŃi din partid şi în consiliul local. Am votat 
cum a fost politica, P.N.L.-ul în consiliul local. Asta este adevărul. Am intrat pe lista 
PNL-ului, era firesc să fac asta chiar dacă mi-au adus acuze. Nu am adus acuze nimănui 
dintre colegi, să merg în altă parte să spun fel de fel. Am discutat între patru ochi nişte 
păreri, nişte opinii. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Astea trebuiau discutate în partid, domnule Vasiu, nu în consiliu. Cu asta daŃi 

dovadă că  asta vreŃi. 
Dl.Vasiu Traian 

 Mă acuzaŃi de relaŃii cu presa? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
UitaŃi-i cine sunt, uitaŃi-i cine sunt. A rămas cine este interesat să scrie.  
Dl.Vasiu Traian 
Domnule Primar, ....şi domnul Oancea şi ceilalŃi ca să avem o discuŃie. 
Nu am fost amăgit de data asta că mai amânăm, că mai vedem. Am adus 

documente oficiale, inclusiv scutirea de spital. Ce aŃi fi vrut? Să mă desfac la picioare să 
mă vedeŃi bandajat, operat  în 6 locuri?! Unde a fost credibilitatea? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu domnule. Am spus tocmai pentru că aveŃi aceste probleme personale.  
Dl.Vasiu Traian 
Nu vă acuz pe dumneavoastră, domnule Primar.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
8 luni, nu moare nimeni 8 luni. 
Dl.Vasiu Traian 
Ce probleme au fost? Cu problema de mediu mă acuzaŃi. Am fost pe litoral, eram 

pe plajă. Am fost lovit şi atunci pe la spate. Era foarte simplu, asta este şi gata. Nu aveam 
nevoie, domnule Primar. Îmi place ceea ce fac, unde sunt îmi place. Am 28 de ani, vreau 
încă 12 ani să ies la pensie de acolo. Este regretabil că nu aŃi vrut să vedeŃi ... şi sunteŃi 
convins că aşa este cum spun eu. Nu vă scutesc, nu vă supăraŃi să acceptaŃi chiar dacă nu 
o faceŃi dar să acceptaŃi indirect sacrificarea cui, domnule Primar? Fără modestie vă spun, 
a unuia care a muncit.  

Am fost acuzat în şedinŃa P.N.L. că nu vin. CâŃi au lipsit inclusiv ieri din biroul 
municipal? HaideŃi să fim serioşi. Din vechiul birou municipal veneau trei sferturi, 90%. 
De când  este nou birou, câŃi sunt? Niciodată  nu sunt validaŃi. 

Am şi eu limitele mele şi am şi eu o anumită vârstă. Să ştiŃi oricum, modul josnic 
şi laş cu care s-a procedat fără ca să se ia procedurile fireşti, mă doare. Degeaba spuneŃi 
că pe viitor voi fi, prea puŃin are asta concordanŃă pentru mine. Concluzia mea care am 
tras-o, nu mai spun de partid că văd că îmi reproşează colegii, de consiliul local este că 
totuşi disciplina asta de partid se transferă în special şi se întăreşte din păcate politica 
„pumnului în gură„  care există  se pare la toate partidele. O acceptăm că nu avem 
încotro. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
La celelalte partide nu este la fel? łi se pare că la noi este mai cenzurată decât la 

ceilalaŃi? 
Dl.Vasiu Traian 
Nu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Toată este la fel. 
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Dl.Vasiu Traian 
De asemenea, această maşină de vot din care nu spun cu reproş că asta este 

situaŃia, din care am făcut şi eu parte a votat într-adevăr de fiecare dată când a trebuit. De 
aceasta au fost şi aceste succese, sunt succese de care suntem mândrii chiar dacă s-au 
făcut cu greu dar au fost nişte succese în Deva. Lumea vede, să ştiŃi.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Vasiu, vă rog să luaŃi loc.  Vreau să  vă adresez o întrebare. Aici noi 

avem o adresă, este anexată la procesul-verbal de şedinŃă, prin care suntem înştiinŃaŃi de 
PNL „Prin prezenta vă înştiinŃăm că domnul Vasiu Traian, consilier din partea P.N.L., nu 
mai este membru”. AŃi atacat hotărârea? 

Dl.Vasiu Traian 
Da, domnule Preşedinte. Deci, am primit ieri materialul. Uitasem de asta. Să ştiŃi 

că nici prima propunere de la biroul municipal şi nici hotărârea din biroul judeŃean, s-au 
eu cel puŃin nu am fost înştiinŃat de ele, s-au făcut fără prezenŃa mea fără înştiinŃarea mea. 
S-au făcut în stil …. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
AŃi contestat hotărârea? 
Dl.Vasiu Traian 
BinenŃeles că am contestat-o. Este contestată cu data de ieri, se găseşte la sediu.  

Doar ieri am studiat-o, nu vă supăraŃi. 
 Vreau să mulŃumeasc colegilor din cadrul Consiliului Local Deva alături de care   
- sunt cu unii de 7 ani şi cu alŃii de 3 ani de zile, aparatului propriu din cadrul Primăriei 
Deva cu care zic eu că am colaborat foarte bine şi m-am înŃeles şi am avut o anumită 
compatibilitate profesională. Să nu zic colegilor că se interpretează probabil altfel, 
prieteni sau mai ştiu cum,  mass-mediei care de foarte puŃine  ori mi-a găsit bube şi m-a 
criticat. Poate  şi asta ar trebui să de-a de gândit şi să spună ceva despre seriozitatea mea. 
 Am ajuns la o concluzie. Acest  politic administrativ local pentru mine a fost  o 
experienŃă de 7 ani de zile, mi-a folosit şi această experienŃă mi-a folosit sau m-a făcut să 
înŃeleg – îmi scuzaŃi expresia dar este reală  pentru toŃi oamenii politici, că politica este 
într-adevăr cu litere mari „o curvă”. Expresia asta, nu vă supăraŃi, mi s-a spus dintre cei 
mai înalŃi oameni ai judeŃului, tot de colegii mei de partid. Îmi cer scuze pentru ultima 
expresie dar este realitatea, realitatea în care suntem. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte, pentru că s-a amintit de P.D. de mai multe ori de domnul 
Primar, vreau să spun următorul lucru. Domnul Vasiu este un om de onoare de nedescris. 
Nu vă puteŃi imagina domnule Primar ce fel de om este. După ce am aflat ce se întâmplă 
la P.N.L., am stat de vorbă, suntem în relaŃii foarte bune că totuşi am fost o alianŃă şi 
suntem în relaŃii bune. Am stat de vorbă cu dânsul şi i-am sugerat într-un fel aşa mai 
mascat să vină la P.D. Nici nu a vrut să audă.  Domnule, mi-a spus,  „ tu nu înŃelegi că eu 
80 de ani sunt liberal”. Este un om de onoare şi nu o să fie niciodată la P.D. cu toate 
acuzaŃiile care i se aduc. Mie mi-ar plăcea să avem un om în P.D. cum este domnul 
Vasiu. Sincer vă spun. I-am ceda locul domnului Vasiu şi funcŃia de consilier, dacă ar fi 
la noi la P.D. 
 Dl.Toth Andrei 
 Înainte de a vota aş vrea să ştiu. Domnul Vasiu a contestat hotărârea. Dacă totuşi 
în final se va da dreptate domnului Vasiu, ce se întâmplă? Noi acum le spunem, data 
viitoare ce facem? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Domnule consilier, hotărârea consiliului local nu are relevanŃă cu hotărârea 
partidului. Partidul Liberal ne-a făcut nouă o adresă şi noi ne conformăm. Ce se întâmplă 
mai departe între partid şi domnul Vasiu este treaba dumnealor. Nu mai este membru 
P.N.L. 
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Dl.łonea Vasile   

 Ce se întâmplă cu această hotărâre, aici este problema. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Noi am primit o adresă de la P.N.L. de care trebuie să Ńinem seama. 
 Dl.łonea Vasile  
 Nu este până în momentul în care validează hotărârea, aşa cred eu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este instanŃa de contencios care rezolvă litigiile cu partidele. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Trebuie hotărâre judecătorească. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Legea nu spune dacă mai este sau nu membru. Dacă i se retrage sprijinul politic 
de către partid, indiferent că este sau nu membru, pierde calitatea de consilier. Repet, 
dacă i  se retrage sprijinul. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dacă îşi pierde calitatea de membru al partidului pe lista căruia a fost ales. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Sunt alŃii care au trecut de la P.S.D. la P.N.L. Cu ăia cum este? Există legea 
onoarei. 
 Dl.łonea Vasile 
 Normal înainte ar fi fost ca partidul să trimită această adresă şi el să-şi piardă 
mandatul înainte de termen, după ce rămâne definitivă hotărârea pe linie politică.  El să-şi 
facă pe linie politică toate etapele de contestare şi când rămânea …. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

      2 abŃineri (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. Oană Nicolae Dorin) 

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

      2 abŃineri (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. Oană Nicolae Dorin) 

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

      2 abŃineri (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. Oană Nicolae Dorin) 

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

      2 abŃineri (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. Oană Nicolae Dorin) 

A fost adoptată Hotărârea nr.241/2007 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Eu m-am abŃinut şi am anunŃat colegii pentru că fac parte din comisia de onoare a 
Partidului NaŃional Liberal. Nu mă pot pronunŃa. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 AmestecaŃi politica cu consiliul local. Nu are ce căuta politica aici, că sunteŃi 
preşedinte la consiliul local. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Kovacs,  dacă vreŃi vă dau Codul de procedură civilă să-l citiŃi şi să mă 
contestaŃi. În condiŃia în care aş fi votat, m-aş fi antipronunŃat la soluŃionarea contestaŃiei. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 O să-l citesc. 
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Punctul 3 suplimentar  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Statie distributie 
carburanti GPL” in municipiul Deva, str.Plevnei, nr.15, zona DN7; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, aş vrea să întreb dacă domnul Morar ştie la ce distanŃă se  

află de alt monument istoric în Deva această staŃie? Ca să vedeŃi, că este la 100 de metri. 
 Dl.Morar Marcel 
 DaŃi-mi portralele şi vă spun imediat. 

Dl. Kovacs Francisc 
 Aşa, ca fapt divers v-am spus. 
 Dl.Morar Marcel 
  Păi ce mă faceŃi.SunteŃi  puşi cu administrarea de clădire. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vreau şi eu să răspund. Şi eu sunt convins că acest punct se va analiza şi va trece 
dar aş vrea să întreb această presă corectă şi independentă. Ce părere avea presa dacă 
consilierii liberali, majoritari în acest consiliu, ar fi votat această preluare a spaŃiului din 
curtea interioară a spitalului? Ce scria astăzi presa şi filma astăzi aici? Acest abuz de 
putere a grupului majoritar din consiliu. Pentru asta v-am dat o lecŃie astăzi, ca să ştiŃi 
domnule Kovacs. Să fiŃi convins că voi sprijini aşa cum am sprijinit întotdeauna orice 
fârâmitură de investiŃie în municipiul Deva, fără să  fac deosebire că este a lui Teban sau 
este a lui Kovacs sau a lui nu ştiu care. Dar, am vrut să fie o lecŃie şi să-i văd cum scriu 
mâine “abuzul grupului liberal care a oprit o investiŃie  şi fac discoteci şi fac magazine”. 
Asta am vrut să-i  văd, să le citesc,  ca pe urmă, peste o săptămână să convoc o şedinŃă 
extraordinară şi să trec acest punct care nu are decât să aducă avantaje municipiului Deva 
aşa cum bine a explicat domnul Teban şi dumneavoastră şi toŃi ceilalŃi. Dar, să vadă şi ei 
cum pot şi ei să fie umiliŃi în rândurile care le scriu. Asta înseamnă grupul majoritar. 
Uneori poate să facă şi un abuz de forŃă, nu un abuz de procedură că este destul de bine 
cenzurată. Iar la Prefectură, tot domnii ziarişti aserviŃi pot să vadă cum Prefectul  cu 
nonşalanŃă va aviza această preluare a curŃii  spitalului, fără să crâcnească nimic şi fără să 
spună nimic nu este abuziv aici. Ori aşa, nu poŃi să judeci totdeauna cu astfel de echilibru. 
Dacă eşti Prefect, atunci fă şi asupra primarilor PD-isti că sunt destui care greşesc, nu 
suntem numai noi. Nu face abuz de funcŃie împotriva fiecărui primar. Acum te-ai apucat 
de ăla de la VorŃa că Ńi-a dat o lecŃie, că nu este întotdeauna numai cum vrei tu, domnule 
Prefect. Lucrurile acestea mă dor. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 StaŃia asta este aproape  de o operă de patrimoniu. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.242/2007 
Punctul 4 suplimentar 

Dl. consilier Borbeanu Simion 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de Fezabilitate pentru obiectivul “PiaŃa Agroalimentară-Deva”. 
Dna Samoilescu GraŃiela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aici vă rog să veniŃi să ne aduceŃi toate precizările domnul Borbeanu, să vină 
împreună cu doamna de la urbanism că nu are rost să mai ieşim afară. Eu cred că este 
destul de mult analizată situaŃia pieŃei, ce se vrea, ce nu se vrea. 
 Dl.łonea Vasile  
 Sunt 200 de miliarde. Se execută în 2-3 luni. Există aceşti bani la buget ? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am motivat. Au fost două situaŃii. O situaŃie în care a venit domnul Panduru cu 
directorul de la Alpha Bank în cadrul Primăriei municipiului Deva şi a justificat că 
ultimele fonduri ale băncii obŃinute recent ...2%, pot sprijini un proiect de până la 3 
milioane de euro. De aici  a plecat o variantă simplă pe care am prezentat-o. Ulterior,  am 
informat consiliul local săptămână de săptămână, ori de câte ori am avut şedinŃă că există 
un surplus actual financiar în cadrul bugetului Primăriei reportat de la lună la lună. Aia 
înseamnă 2 milioane de euro, 70 de miliarde pe care le avem şi pe care le putem plăti 
imediat. Sigur, având procedurile legale, avizul Prefectului ş.a.m.d. A treia chestiune pe 
care vreau să o explic şi este foarte clar, este să se spună pentru că toŃi pieŃarii au venit pe 
formula... de data asta suntem de acord cu domnul Prefect să nu le fie afectată sub nici o 
formă concesiunea şi s-a Ńinut cont de această chestiune, s-a ridicat puŃin nivelul din faŃă. 
Era bine să fi venit şi ceilalŃi arhitecŃi cate au contribuit, nu numai Borbeanu. 
 Dl. Blendea Zamfir 
 Noi l-am văzut la  ora 14.30, comisia de buget – finanŃe a fost convocată. Intr-
adevăr suma se pare mare dar proiectul  aşa cum a spus domnul Borbeanu, azi noapte s-a 
terminat. Orice proiect poate avea o grămadă de corecturi pe parcurs, să se ajungă la 
forma finală. Eu propun să votăm ca să treacă punctul acesta ca să nu împiedicăm atât dar 
corecturi pe parcurs o să facă, ori în plus ori în minus. Şi  aşa, după câte ştiu, orice lucrare 
se plăteşte pe baza situaŃiei de lucrări la ceea ce execută şi se recepŃionează. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Incă ceva, care trebuie să fie precizat că foarte puŃin o ştiu şi din consiliul local, şi 
din presă şi chiar din serviciile noastre. Există pe materiale un procent pe care nu-l poŃi 
depăşi. A, că se poate să fie mai mic sau mai mare, aia este cu totul altceva. Dar nu, eşti 
cenzurat de lege pentru a folosi. SituaŃia bitumului, de exemplu. Procentul de calitate al 
bitumului, există  un plafon pe care nu-l poate depăşi nici un drumar. 
 Dl.łonea Vasile  
 Domnule Primar, reveniŃi la bancă. AveŃi 2 milioane de euro plus diferenŃa de 4. 
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Dl. Blendea Zamfir 
 Suma este mare, într-adevăr. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
  DiferenŃa este de 2 milioane pe care le-am discutat cu directorul de la Alpha 
Bank. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 De ce nu aşteptăm fonduri europene?  Nu am primit răspuns. De ce nu accesăm 
fonduri europene? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Aia la Diverse, domnule Kovacs. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă răspundem la Diverse. 
 Dl. Blendea Zamfir 
 Acum noi nu putem nici adăuga la suma asta, nici nu putem tăia. Pe ce bază să tai 
eu acolo, să tai ceva..... 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Suma asta înseamnă proiectul executat la cheie cu  europrofile, deci materiale de 
ultimă generaŃie care se montează uşor  deci şi ca durată. Nu se poate Ńine blocat centrul 
oraşului ani de zile. Deci, lucrările se preconizează a fi executate într-un timp foarte 
scurt, până la sfârşitul anului, să se poată tăia panglica cel puŃin  parŃial de Sărbătorile de 
iarnă. Dacă toate etapele sunt parcurse conform unui grafic de care spunem noi că este 
posibil. El rezolvă problema unei pieŃe agroalimentare pentru un oraş de  talia Devei, 
privit şi în perspectivă. El ocupă întrega suprafaŃă a pieŃei actuale, deci şi partea închisă şi 
partea descoperită prin 3 săli care comunică între ele cu intrări pe toate laturile, care au 3 
retrageri succesive pentru că terenul este sub formă trapezoidala. Sunt realizate pe parter 
şi parŃial etaj, deci o subpantă o zonă de mezanin care este peste magazinele de la parter. 
Ele se suprapun în totalitate. - Se explică situaŃia pe planşă. 
 Vor conŃine aceste chioşcuri care vor fi perimetral şi, şi în interior va fi un spaŃiu  
socializat care are o fântână arteziană. Restul sunt mese pentru producătorii agricoli 
individuali.  
 Etajul este parŃial, el va avea nişte goluri. Se vede de sus parterul şi vor fi 
suprapuse chioşcurile peste cele existente perimetral  şi în mijloc, spate în spate, din nou 
două rânduri de chioşcuri care au nişte pasarele care le unesc.  

Şi imaginea de ansamblu ca volumetrie este spectaculoasă şi zic că arată foarte 
bine. Materialele sunt  din profile.. 

Dl.Blendea Zamfir 
Iluminatul este pe sus? 

 Dl.Borbeanu Simion 
Iluminatul este pe sus, zenital care are posibilitatea să fie pe nişte telescoape să se 

deschidă şi să aerisească natural. Incălzire prin aer cald. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Toate contractele pe care le are Primăria cu cei din piaŃă se menŃin? 

 Dl.Borbeanu Simion 
Da, se menŃin în continuare. Ei vor avea de a menŃine acelea după destinaŃie. Le 

vom grupa altfel, după destinaŃie. De exemplu, zona  de lactate, zona de peşte, zona de 
fructe. 

Dl.Teban Andronic 
Eu îl  cred pe domnul Borbeanu, este foarte capabil. La o investiŃie aşa de mare, 

că este o sumă exorbitantă, în orice Ńară a  lumii şi în orice oraş se prezintă o machetă. 
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 Dl.Borbeanu Simion 

P.U.D.-ul nu s-a aprobat. Nu s-a ajuns la P.U.D. 
Dl.Teban Andronic 
Numai puŃin. Noi votăm acum investiŃia respectivă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Studiul. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Studiul de fezabilitate. 
Dl.Teban Andronic 
Studiul, da. Cum zice domnul Oană, de aici merge tăvălugul, nu contează. Noi 

suntem, cum s-a mai spus în presă până acum, suntem ingineri, deci mai uşor este pentru 
noi şi pentru consilieri şi pentru doamne şi pentru domni, să aducă o machetă. Atunci îŃi 
dai seama de frumuseŃea lucrării. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu ocazia P.U.D.lui se poate  cere să se aducă. 
Dl.Teban Andronic 
Pe hârtie, prea puŃin înŃelegem, pe proiectul acela. Eu aşa cred că, la suma 

respectivă aşa era normal să se prezinte. 
Dl.Secretar Sârbu Laura 
La faza Studiului de fezabilitate nu s-a prezentat niciodată nici o planşă. La faza 

P.U.D. se prezintă planşele. 
Dl.Teban Andronic 
De aici doamna Secretar, de aici ne poate înlănŃui în lanŃ. 
D-na Presecan Adriana 
Pentru a accesa fonduri nerambursabile, ne trebuie primul pas, aprobarea 

studiului. Urmează următoarea etapă cu P.U.D., P.U.Z. şi alte autorizaŃii. Până la 
autorizaŃie, nu putem accesa fonduri nerambursabile. 

Dl.Toth Andrei 
O întrebare domnule Borbeanu. Parcare va fi? 

 Dl.Borbeanu Simion 
Parcarea o să se rezolve ca şi până acum. Nu s-a făcut o parcare pentru că din ceea 

ce se cunoaşte terenul pentru fundare nu permite fără costuri extraordinar de mari să se 
facă o parcare subterană. Se rezolvă perimetral, peste tot în parcări de jur împrejur. 

Dl.Kovacs Francisc 
Cât a costat studiul? 

 Dl.Borbeanu Simion 
Studiul a fost plătit de către Publiserv, nu de către Consiliul local şi a costat în jur 

de 50 de milioane.   
Dl.Kovacs Francisc 
Tot Consiliul local plăteşte pentru că Publiserv-ul este al nostru. 

 Dl.Borbeanu Simion 
Domnul proiectant ştie exact cum a calculat, puteŃi să-l întrebaŃi. Amănunte nu vă 

pot da mai multe. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 La vot participă 17 consilieri întrucât domnul Teban a ieşit din sală. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 1  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.243/2007 
Diverse 
 Dl.Toth Andrei 
 Câteva cuvinte despre Autogara din Deva. După câte văd eu cred că mai durează 
mult.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Ultimele discuŃii sunt că o vor finaliza până în septembrie. Mai mult nu vă pot 
spune, decât vedeŃi şi dumneavoastră.  Este tot o problemă de înălŃime care s-a contestat 
şi care a generat şi aia o întârziere cu 2 săptămâni. Acum sunt pe punctul de a găsi o 
soluŃie şi să meargă lucrul în continuare. ToŃi suntem interesaŃi să vedem autogara. Nu 
cred că este cineva care doreşte să o frâneze. 
 Dl.Pogoscan Ferdinand 
 Ştiu că asfaltăm tot oraşul, am văzut că sunt lucrări în oraş dar la blocul 
experimental acolo este plin de gropi. Nu mai ai cum să le ocoleşti. Măcar să se repare, 
nişte plombe acolo, efectiv nu mai poŃi trece cu maşina. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 De trotuare şi eu m-am legat  şi am cerut să se facă trotuarele. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Se face integral, se repară  integral. Absolut, nu se face cârpitură. Noi încercăm să 
trimitem pe cineva înainte să meargă. 
 Dl.Kovacs Francisc  

Aş ruga ca pe străzile înguste unde se refac bordurile, să  fie făcute să încapă două 
maşini. In general nu încap două maşini. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Acum am fost pe Merilor cu toată echipa şi am văzut. Acolo sunt şi câteva  
probleme  cu nişte oameni care nu înŃeleg eforturile noastre şi pentru lăŃimea… sunt 
străzile atât de mici gândite  încât nu  au cum să ne permită un trotuar de 20 cm, de 30 
cm. Ăştia sunt oamenii. 
 Dl.Kovacs Francisc  

A doua chestiune. Aş vrea să vă aduc la cunoştinŃă. Am primit nişte scrisori, adică 
o scrisoare. Se desfac scrisorile la Primărie. Îmi pare foarte rău, a fost adresată 
« domnului consilier Kovacs din partea PD-ului » scria pe ea şi  scrisoarea este deschisă. 
Acum, spre surprinderea mea şi colegul meu Teban a primit o scrisoare care s-a deschis. 
Mi se pare anormal. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Doamna Secretar, vă rog să răspundeŃi. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Acum o să verificăm.  
 D-ra Pogan Adriana 
 Orice corespondenŃă care intră în Primărie se deschide de fetele de la CIC. Orice 
corespondenŃă care vine în Primărie ca să poată să fie repartizată, să se vadă unde trebuie 
să ajungă... 
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 Dl.Kovacs Francisc  
 Dacă vine pe adresa mea, cum să ştie...?! 
 D-ra Stănici Ramona 
 Numai dacă vine pe adresa « Primăria Deva în atenŃia domnului Kovacs ». 
 Dl.Kovacs Francisc  
 Scrie « Către Primăria Deva...«  
 D-ra Stănici Ramona 
 Dacă vine « Către Primăria Deva «  este normal. Dacă este adresată instituŃiei, 
este normal să fie desfăcută. Dacă scrie pe plic « Primăria Deva » este normal să o 
desfacem. Probabil în interior  apare  sub  titulatura  Primăria Deva  « în atenŃia domnului 
consilier « şi se repartizează de către doamna Secretar. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Toată corespondenŃa se repartizează de Secretar. 
 Dl.Teban Andronic 
 Noi suntem consiliu, nu suntem portari aici. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Atunci, să vă trimită acasă. 
 Dl.Teban Andronic 
 Scrie aici  Primăria şi în paranteză  « consileri PD » .Am primit-o deschisă. Dacă 
era ceva secret. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Vă trimitea acasă dacă era secret. 
 Dl.Teban Andronic 
 Nu are voie  să deschidă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cred că este destul de clar. Unde scrie « consilieri«  acolo nu trebuie desfăcută. 
Poate să scrie « Primărie », dacă precizează asta este clar. 
 Dl.Kovacs Francisc  
 Vă aduc scrisoarea să vedeŃi că îmi este adresată mie. 
 Dl.Morar Marcel  
 Vreau doar să concretizez ceea ce a spus domnul consilier UDMR care a adus în 
discuŃie problema aleii Lalelelor, din faŃa blocului experimental şi nu numai. Sunt  mai 
mult de 2 ani de zile de când aduc în discuŃie această situaŃie. Sunt mai mult de 2 ani de 
zile de când tot ridic această problemă nu numai în faŃa consiliului ci şi în faŃa  
compartimentului managerial de la DirecŃia de drumuri şi poduri Deva. Sincer să  spun, 
în urma ultimei discuŃii pe care le-am avut luni cu unul dintre directorii adjuncŃi ai acestei 
instituŃii – şi vă spun sincer că m-am săturat de această persiflare şi de această atitudine 
de autosuficienŃă a acestui director adjunct în care spune tot timpul zâmbind ironic 
credeŃi-mă pe cuvânt că dacă Primăria are bani o să asfaltăm şi  acolo, dacă nu, nu. Rog şi 
eu o întrebare şi eventual un program. A fost vreodată inclusă această alee în programul 
de reabilitare, s-au dat vreodată bani pentru aşa ceva sau nu? Poate au dânşii dreptate sau 
poate avem noi dreptate. Vreau  să ştiu şi eu, dacă a doua oară mi se spune « dacă 
Primăria are bani » să ştiu şi eu ce să le spun. 
 MulŃumesc frumos.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

AveŃi perfectă dreptate. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Şi eu am ridicat de 3 ani de zile, fac parte din consiliu, problema trotuarelor din 
municipiul Deva. Am ridicat problema parcării pe partea stângă şi dreaptă pe str. Aurel 
Vlaicu, de la piaŃa Prefecturii în sus. S-a spus că este studiu de fezabilitate făcut. Rog să 
primesc la şedinŃa următoare răspuns, dacă îi, când se execută, în ce condiŃii, dacă este 
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făcut studiu, care este situaŃia. Văd că de la compartiment se dă din cap « da » şi am 
rămas fără nici un fel de răspuns. 
 Vreau să atrag atenŃia aparatului propriu că la orice întrebare dacă nu se poate 
răspunde pe loc, trebuie cel căruia i se adresează întrebarea în 10 zile să dea răspuns  
serviciului A.P.L. ca să putem să-l primim. 
 Dl. Toader  Valentin -  Preşedintele AsociaŃiei Taximetriştilor Deva Tax 
 Domnule Primar, domnule Preşedinte de şedinŃă, am stat şi v-am ascultat. Sunt 
Preşedintele AsociaŃiei Taximetriştilor Deva Tax. 
 Cum bine ştiŃi, în 16.05.2007 am avut un marş de protest în municipiul Deva, 
marş autorizat de dumneavoastră. Am încercăt ca să nu blocăm circulaŃia în oraş şi am 
lăsat nişte amendamente la registratură cu nr.15998. Am dorit să vorbim atunci cu 
domnul viceprimar Oancea dar domnul viceprimar mi-a spus că am întârziat, după 
şedinŃă sau cu altă ocazie.  

Am dori să discutăm aici doar punctul 1 al acelor revendicări. Este vorba de 
Hotărârea de Consiliu nr.97/2007 referitoare la liberalizarea locurilor de taxi din 
municipiul Deva. Nu contest, domnilor consilieri, Legea nr.38/2003. Această lege s-a 
încălcat grav, mai precis articolul 14 aliniatul 3 care spune: „numărul maxim de 
autorizaŃii taxi permenante şi sezoniere pentru perioada acordată se va stabili prin 
hotărâre de consiliu local respectiv, a consiliului general al municipiului Bucureşti cu 
consultarea asociaŃiilor”. Deci, am rămas uimit că fiind vorba de Teatru de Artă în 
această şedinŃă a lipsit preşedintele  de sindicat şi s-a anulat luarea de decizii. La noi a 
trecut probabil cu unanimitate de voturi dar nu am fost înştiinŃaŃi să facem şi noi parte, să 
fim prezenŃi la acea şedinŃă. Noi avem un rol consultativ nu există  vreo lege care să 
spună că trebuie să se ia în considerare opŃiunile şi părerile noastre, a celor care suntem în 
breaslă dar trebuia scris şi specificat în procesul- verbal că măcar am fost.  

În concluzie, am aici în faŃă un raport, un studiu de piaŃă făcut de DirecŃia 
Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei la cererea domnului ... în municipiul 
Bucureşti, unde la ora actuală în municipiul Bucureşti  sunt 9500 autorizaŃii taxi cu 
caracter permanent  iar în urma studiului de piaŃă, în 31.12.2007,  vor fi 8500 de taxiuri 
permanente. Nu se pune problema că se vor pierde  nici unele prin liberalizere. 

Se specifică că la baza liberalizării acestor locuri ar fi stat ceva norme europene. 
Tot la acest studiu scris foarte clar că nu există o legislaŃie unitară, a Uniunii Europene, în 
domeniul taximetriei cu aplicabilitate Ńărilor membre. În consecinŃă fiecare Ńară îşi 
elaborează propria lege. Este Legea 38 a taximetriei după care ne desfăşurăm activitatea. 
Deci, în hotărârea dumneavoastră de a liberaliza locurile,  în opŃiunea noastră aŃi creat o 
problemă socială deosebit de gravă şi vă explic de ce.  70-80% din taximetrişti  acestui 
oraş au schimbat maşinile care au fost slabe cu maşini noi, bune sau foarte bune. Ca să 
facă acest pas, au fost nevoiŃi să-şi bage apartamentele şi casele în bănci. Liberalizând 
locurile, o să vină în Deva să facă taximetrie alŃii din alte oraşe şi o să facă în aşa fel încât 
îi pune în imposibilitatea de a plăti ratele la bănci pe aceşti oameni care au ştiut că timp 
de 5 ani, conform Legii nr.38, nu vor fi mai mult de 300 de locuri de taxi în acest oraş. 
Vor fi daŃi afară din casă şi ce o să facem? O să-i daŃi dumneavoastră loc de cort în faŃa 
Primăriei?  

Acum vreau să aduc aminte domnului Primar Muntean, că la orice ocazie a 
criticat şi şi-a exprimat nemulŃumirea că foarte mulŃi locuitori ai municipiului Deva  
angajaŃi la Termocentrala Mintia iar Termocentrala plăteşte taxele şi impozitele la 
Primăria VeŃel. AparŃin de Primăria VeŃel. Atunci, întreb pe domnul Primar de ce acceptă  
ca în municipiul Deva să desfăşoare activitate de taximetrie firme din Hunedoara, din 
Petrila, din Petroşani, să facă activitatea în Deva şi să plătească taxele şi impozitele în 
locaŃiile de domiciliu? 
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În concluzie, repet, cer în numele tuturor taximetriştilor din municipiul Deva, 
revocarea acestei Hotărâri de Consiliu nr. 97 şi revenirea la Hotărârea de Consiliu nr. 2 
care stabileşte numărul maxim de autorizaŃii. 

D-na  Secretar Sârbu Laura  
În urma radiogramei Prefecturii nr. 7124 din 10 ianuarie 2007,  a Ministeruui 

AdministraŃiei şi Internelor... Deci, noi am primit o adresă prin care  ne aduc la cunoştinŃă 
că avem obligaŃia să eliminăm toate barierele din calea liberei circulaŃie a serviciilor, 
persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor din toate actele normative, fie că este vorba despre 
legi, ordine ale ministerelor, hotărâri ale Consiliilor judeŃene, ale consiliilor locale sau 
dispoziŃii ale primarilor, în scopul identificării unor posibile probleme legate de 
conformitate cu aquis-ul comunitar. 

De asemenea secretarii unităŃilor administrativ teritoriale, vor urmări ca hotărârile 
şi dispoziŃiile ce se vor adopta în cursul acestui an să nu conŃină norme care să împiedice 
libera circulaŃie a serviciilor, persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor. 

În discuŃiile nerepetate pe care le-am purtat cu Prefectura JudeŃului Hunedoara mi 
s-a spus, dar o să vă explice colega mea care este şefa serviciului de privatizare. 

D-na Pârvu Dana 
Am primit  aceste adrese din partea Prefecturii, două ca număr. În prima se 

indentifica bariera în libera circulaŃie a mărfurilor şi capitalurilor, această limitare a 
numărului de  locuri de taxi. Deci se identifica clar această barieră într-un tabel anexat, ne 
dădeau  exemple. A doua adresă, pe care doamna Secretar a citit-o în care se spunea 
reanalizarea actelor şi conformarea cu normele. 

Am Ńinut cont de aceste acte când am făcut proiectul de hotărâre. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Să respecte concluzia că este obligatoriu să le .... 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Nu este nici obligatoriu şi nici nu ne împiedică. Noi aşteptăm acum soluŃionarea 

procesului, pentru că suntem în proces  şi vom lua o hotărâre. Dacă spune să le limităm, 
se pot limita. 
 Dl. Toader  Valentin -  Preşedintele AsociaŃiei Taximetriştilor Deva Tax 

Am înŃeles aici „scopul identificării”. Aşa aŃi citit dumneavoastră „scopul 
identificării”. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat luată o măsură capitală. Identificăm 
să  vedem, asta, asta.  

D-na  Secretar Sârbu Laura  
Aşa am purtat discuŃiile cu Prefectura, să nu mai limităm, să dăm drumul la liber, 

să aibe acces toŃi cetăŃenii. 
 Dl. Toader  Valentin -  Preşedintele AsociaŃiei Taximetriştilor Deva Tax 

Este încălcată Legea nr. 38 care deocamdată nu este abrogată. 
Dl.Socol Augustin 
A fost adoptată înainte de  aderarea la Uniunea Europeană. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Propun ca această situaŃie să o rezolvăm la şedinŃa următoare. 
D-na  Secretar Sârbu Laura  
Nouă ni s-a spus de la Prefectură să citim Legea  nr. 157/2005 care a fost adoptată 

ulterior Legii nr. 38 din 2003 şi Legea nr. 157 privind ratificarea Tratatului privind 
aderarea Republicii Bulgare şi a României la Uniunea Europeană. În acest tratat se 
vorbeşte de această nelimitare sau de această limitare. 
 Dl. Toader  Valentin -  Preşedintele AsociaŃiei Taximetriştilor Deva Tax 

AŃi văzut în  mass – media şi  de la televiziune..... reprezenta o naŃiune. Au fost 
acolo şi au spus că asta este legislaŃia la noi în Ńară. 

 
 



 55 

 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
În acest moment noi nu vă putem da un răspuns nici azi, nici mâine. Vă promitem 

că până la viitoarea şedinŃă se  va analiza această situaŃie şi la viitoarea şedinŃă vom da un 
verdict. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă există posibilitatea de a sprijini normal oamenii noştrii în detrimentul 

celorlalŃi, vom face, fără să ne abatem de la lege. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În condiŃia în care vom avea posibilitatea legală, vom invita taximetriştii. 
D-na  Secretar Sârbu Laura  
În acelaşi timp, pot să vină ceilalŃi taximetrişti. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Pot să vină. Să meargă vorba lui, la Petrila. 
Dl. Teban Andronic 
Vis-a-vis de ce a spus domnul Primar acum  un sfert de oră, cu terenul.  
Dl.Morar Marcel 
Mai avem intervenŃii  asupra subiectului, domnule Preşedinte, nu ne puteŃi 

monitoriza. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
HaideŃi să terminăm cu taxiurile. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu nu am de unde să ştiu pentru ce vă înscrieŃi la cuvânt. Când am dat cuvântul 

domnului de la AsociaŃia taximetriştilor şi domnul Teban  s-a înscris la cuvânt. AveŃi 
răbdare, că  puteŃi reveni. Trebuie respectată ordinea înscrieii la cuvânt.  

Dl.Teban Andronic 
Îmi pare rău că este presa aici. Am ajuns la nişte discuŃii între noi consilierii şi cu  

acuzaŃii care nu sunt la locul lor. 
Să revin la ce a spus domnul Primar. Vis-a-vis de treaba aceea, nu este o intenŃie 

de a lua un teren de acolo sau de a deveni proprietar. S-a cerut să se facă, să se facă 
concesiune prin licitaŃie nu directă cum are impresia unul şi altul. Poate să vină şi alŃii să 
liciteze acolo, şi domnul Morar şi alŃii.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu mai folosiŃi numele că după aceea intervine. 
Dl.Teban Andronic 
Vreau să mai completez ceva, nu pentru că este presa aici. Poate să fie spaŃiu 

disponibil destul. Cum a fost la vechea şedinŃă, s-a spus că Spitalul JudeŃean se mută la 
Cristur sau unde se mută, că o să se disloce o grămadă pe acolo. O să fie teren pentru 
orice în zona respectivă. Că eu am fost mai cu iniŃiativă să facem ceva medical în zonă , 
nu ştiu ce a deranjat pe alŃii. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnul Teban, s-a discutat problema aceasta şi s-a hotărât să se amâne. 
Dl.Teban Andronic 
Nu se ia ceva de acolo sau se pune cineva proprietar. LicitaŃia o să fie. Se 

concesionează pe  bază de licitaŃie.  
 Dl.David Ioan 
 Incă o observaŃie aş vrea să  fac referitor la intervenŃia domnului. Există două 
locuri în Deva în care este imposibil să te duci cu altă maşină decât cu taxi. Dacă încerci 
cumva să parchezi,  te claxonează  de mama focului. In zona din faŃa  M-urilor, eu deŃin 
un apartament acolo, nu locuiesc acolo dar mereu mă duc. Nu pot  să parchez niciodată 
aproape. Sunt foarte rău intenŃionaŃi. 
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 La Gară, te duci după un om bătrân, te duci după cineva cu bagajele şi trebuie să 
parchezi la distanŃă pentu că pentru 10 locuri de parcare sunt 30 de taximetre. Sunt la fel 
de răi. Spun : « Domnule, eu stau aici pe bani ! Dumneata stai şi pierzi vremea aici ».  
Duminică după-masă este parcarea plină. Scrie 10 taximetre, este adevărat dar ei sunt 20 
sau 30 câteodată. 
 A treia problemă.  Sunt unii care sunt un adevărat pericol. Toată lumea se 
grăbeşte, fie că merg la un client fie că face o cursă. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Şi dumneavoastră aveŃi obligaŃia, discutam cu doamna Secretar, aveŃi obligaŃia să-
mi arătaŃi câŃi din Petrila şi câŃi din Hunedoara îşi desfăşoară activitatea în Deva. 
 D-na Pârvu Daniela 
 Există firmă de taxi din Petrila. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am promis că analizăm până la şedinŃa viitoare. Alte probleme dacă mai sunt?! 
Dl. Panduru Carol 
Problema taximetrelor cred că este o problemă nu de acum, este o problemă de  

zeci de ani. După revoluŃie, sigur că aceste prestări servicii către populaŃie s-au liberalizat 
într-un fel sau altul. S-a ajuns la un număr exagerat de mare la nivelul municipiului Deva, 
asta nu cred că numai din cauza noastră şi din cauza articolelor de lege sau mai ştiu eu ce. 
Dar, cred că s-ar putea reglementa printr-o colaborare intensă între Primărie – 
Compartimentul privatizare şi AsociaŃia aceasta de taximestrişti. AsociaŃiile de 
taximetrişti ar trebui  să cuprindă fiecare un număr de condurători auto care au maşini, să 
nu lucreze independent. Să fie ataşat la un dispecerat, să lucreze conform unui grafic. 
Dacă sunt 300 de taximetre, ei lucrează toŃi în acelaŃi schimb, de dimineaŃă până 
dimineaŃă  poate şi nu este normal. Trebuie să se acceseze pe 3 schimburi, 8 ore.  Există 
un regim de funcŃionare, chiar şi şoferii pe tiruri după 8 ore este obligatoriu, opresc 
maşinile şi se odihnesc. Eu nu cred că este normal să se lucreze 12 ore sau mai ştiu eu 
cât.  Cei care au alte servicii, vor face contracte de prestări servicii către populaŃie câte 4 
ore pe zi. Au fost specificat în legea şi Codul muncii aceste lucruri. Are servici undeva şi 
este plătit, nu are voie mai mult de 4 ore să prestreze. Toată lumea lucrează de dimineaŃa 
până seara. Sigur că atunci  se încurcă unii pe alŃii. Probabil şi aceste locuri de parcare a 
taximetriştilor au fost stabilite conform  unor  sondaje sau mai ştiu eu ce. Sigur că, dacă 
sunt să zic eu pe schimb 100 de locuri în toată Deva, ele vor fi acoperite dacă sunt 300 de 
taximetre. Nu lucră toŃi că atunci sigur că la MioriŃa în loc de 10 locuri sunt 25 şi nu ai 
loc să te mişti. Când te duci şi întrebi frumos sar la tine, vin 10.  Unii au autorizaŃie, alŃii 
nu au acordul A.R.R. şi fug, se duc, se anunŃă prin staŃii. Deci, tot dânşii se ajută între ei  
să încalce  legea. Nu zic de dânşii care sunt aici dar este obligaŃia acestor asociaŃii să ne 
sprijine  să facem ordine în aceste servicii pentru că nu este normal să avem 500 de 
taximetre să circule « care,  cum vrea muşchii lui .Trebuie să se încadreze într-un ritm, 
într-un grafic, eu zic într-o ordine totală.  Altfel nu putem reglementa dacă nu ne ajută.  

Să aducă la  serviciul privatizare toate firmele care sunt  din altă parte. Noi vom 
da hotărâre de consiliu. Avem 300 de taximetre să  ne încadrăm, cu ăia  lucrăm. Sunt 
suficienŃi, să nu se mai acorde la alŃii. Acum, nici Deva nu este Timişoara să avem 500-
1000 de taximetre. Trebuie  să respectăm  doleanŃa asociaŃiilor dar trebuie să ne sprijine. 

Dl.Stan Ion 
Dumneavoastră ca reprezentanŃi ai taximetriştilor, aŃi expus nişte  probleme care 

nu vă convin dar nu aŃi scos în evidenŃă toată procedura din hotărârea consiliului local 
care este foarte relaxată. FaŃă de alte localităŃi unde vă impune să nu fie un taxiu verde 
sau de culoare albă ci de o singură culoare.   

Nu aŃi ridicat problema, domnilor haideŃi să eliminăm alŃii care vin din alte 
localităŃi, nu prin hotărâre de consiliu ci prin concurenŃă. VeniŃi cu maşini nou nouŃe că 
nu mă urc într-o Dacie de 20 de ani, ci o să mă urc în maşină nouă, Logan, de 1 an. VeniŃi 
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cu propuneri de genul acesta la oricare sunt în sală, consilieri, şi  o să aveŃi tot sprijinul. 
Aşa îi eliminaŃi pe ceilalŃi din Petrila care poate vin cu un parc depăşit, nu oferă servicii. 
HaideŃi să vedem şi legislaŃia ce spune şi să  nu mergem cu forŃa ci să venim cu nişte 
principii foarte solide şi să ştiŃi că aveŃi sprijin din partea noastră. 

Atât am vrut să spun. 
 Dl. Toader  Valentin -  Preşedintele AsociaŃiei Taximetriştilor Deva Tax 

Există în municipiul Deva posibilitatea să nu mai fie decât 2 sau 3 dacii. În rest 
sunt numai Logan-uri, Ford-uri, Opel-uri. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu intrăm în contradicŃie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am spus că pentru şedinŃa viitoare vom discuta. 
Am o rugăminte. Vă anunŃ cu bucurie că mi-a încetat mandatul de preşedinte. 

Urmează să numim un nou preşedinte. 
 Domnul Teban Andronic a fost numit cu unanimitatea de voturi a consilierilor 
prezenŃi. 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
 

Deva,  29 mai 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

 Oană Nicolae Dorin             Jr. Sârbu Laura 
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