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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 1 aprilie  2008,  în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea 
prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului 
municipiului Deva, nr.747/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar 
Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.David Ioan 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 18 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna Mihet Daniela şi 
doamna Hategan Marinela. Întârzie la şedinŃă domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 

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

Dl.David Ioan 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 12 martie 2008 precum şi 
a procesului verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “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 12 martie 2008, însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
 
 
Sinteza procesului –verbal din data de 12 martie 2008. 

 
   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 

nr.590/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 13 consilieri din numărul total de 19 consilieri in 

functie. 
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   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 7 puncte. S-au adoptat 7 hotarari, 

respectiv de la nr.97-103.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 12 martie 2008.  
Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 martie 

2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 martie 2008 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Înainte de a intra în lucrările  şedinŃei Consiliului local, dorim să premiem tinerii 

care ne-au reprezentat la concursul de la Viena. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Poate că o parte dintre dumneavoastră aŃi luat la cunoştinŃă. A fost anunŃat în 

cursul zilei de ieri că, câteva atlete de pe raza noastră administrativă s-au clasat pe 
merituoase locuri la recentul maraton încheiat la Viena în urmă cu câteva zile. În urma 
acestor rezultate deosebite, am dispus de îndată birourilor de specialitate să analizeze 
şi să vă aducă în atenŃia dumneavoastră acordarea a trei diplome şi o recompensă 
financiară de către Consiliul local al municipiului Deva pentru cele trei concurente, dar şi 
pentru antrenorul lor. 

Aş dori ca dânşii să-şi spună cuvântul, după care să le înmânăm premiile. 
Dl.łonea Vasile 
Propun ca punctul suplimentar să se discute primul pe ordinea de zi şi după 

aceea să  facem premierea. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
La propunerea domnului łonea trecem la votarea ordinii de zi cu această scurtă 

introducere şi punctul suplimentar ca prim punct de discuŃie. 
Dl.David Ioan 
Doream să fac eu această propunere după introducerea domnului Primar, dar 

salut iniŃiativa colegului. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi:        
Dl. Primar Mircia Muntean 

          I.  Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea situatiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a 

procesului-verbal de inventariere pe anul 2007;  
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

2. Aprobarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a achizitiei unor 
cadouri cu ocazia Sarbatorilor Pascale; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului 

spectacol “Serbarile Cetatii”, in perioada 15 – 18 mai 2008; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

4. Aprobarea noului Deviz General al investitiei “Extindere retele electrice in 
zona drum de legatura intre strada Zavoi si localitatea Archia Deva” si 
modificarea Hotararii Consiliului local nr.307/2007; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
II. Diverse 
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FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu 
urmatorul proiect:  

1. Acordarea unor prime speciale atletelor si antrenorului echipei de atletism 
“Cetate Deva”  

ca urmare a rezultatelor de exceptie obtinute la semimaratonul desfasurat la Viena; 
 

Dl. David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentata cu modificarea propusa si discutarea 

punctului suplimentar ca primul pe ordinea de zi. 
 S-a votat cu unanimitate a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 
punctul 4, se adoptă cu votul majoritatii membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din 
Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:1-3, punctul suplimentar se adoptă cu 
votul majoritatii consilierilor locali in functie. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 
Punctul suplimentar  

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

prime speciale atletelor si antrenorului echipei de atletism “Cetate Deva” ca urmare a 
rezultatelor de exceptie obtinute la semimaratonul desfasurat la Viena; 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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.132/2008 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai întâi aş vrea să se prezinte cele trei atlete şi domnul antrenor. 
Dl. Luca Mihai - antrenor 
Cele trei componente ale echipei de Semimaraton Stafeta sunt Tuturescu 
Mihaela, Strava  

Gratiana şi Chiorean Crina, toate eleve ale Colegiului NaŃional Sportiv Cetate Deva în 
clasa a  XII-a.  

Am avut şansa, prin bunăvoinŃa domnului sponsor Tarus Valentin să fim invitaŃi 
la Semimaratonul Austriei, un campionat internaŃional unde au participat mii de 
concurenŃi.  Dânsul a avut grijă de noi acolo privind transportul, masa, cazarea, tot. Am 
fost efectiv compleşiŃi de atenŃia care ni s-a acordat. Din fericire şi fetele au răspuns 
pozitiv şi au câştigat semimaratonul sub formă de ştafetă. Am fost lăudaŃi de speaker-ul 
competiŃiei, spunând că au fost cele mai rapide fete din concurs. Am avut onoarea şi 
şansa să fim felicitaŃi de Consulul României la Viena, domnul Dan Pavelescu - dacă 
bine Ńin minte. Deci, pentru noi a fost ceva inedit, ceva deosebit şi vreau să vă 
mulŃumesc pentru şansa de a fi cunoscute şi de consilierii Primăriei. Evident că avem 
emoŃii, este pentru prima dată şi normal că suntem copleşiŃi de atenŃia care ni se 
acordă.  

Eu sunt un pic cu tupeu acum şi profit să solicit consilierilor Primăriei să aibă grija 
noastră în continuare. O dată se promitea că se face o pistă sintetică şi noi o aşteptăm, 
avem răbdare, suntem răbdători.  

Vreau să spun că unitatea noastă a avut 4 campioane mondiale, mai multe 
europene şi cred că şi baza  materială dacă va fi îmbunătăŃită va fi un imbold pentru 
tinerii care sunt dornici să practice orice sport din municipiu. Vreau să vă mărturisesc că 
am fost plăcut impresionat să văd în Viena în fiecare spaŃiu, pe fiecare stadion  lumea 
alergând de la ora 7 de dimineaŃă până când se întuneca, tineri, femei, copii, bătrâni, o 
lume care este într-o mişcare permanentă. Este adevărat, au alte condiŃii, altă 
mentalitate. Eu am fost efectiv impresionat de atidudinea şi de mentalitatea oamenilor 
de acolo. Este o altă lume.Mi-aş dori şi la noi peste câŃiva ani, pentru că toată lumea 
merge înainte, mi-aş dori să văd aceiaşi atmosferă şi la noi în municipiu. Vă mulŃumesc 
mult. 

 
Se înmânează diplomele atletelor si antrenorului echipei de atletism. 

 
Punctul 1  

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

situatiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a procesului-verbal de 
inventariere pe anul 2007. 

Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Kovacs Francisc 
Am făcut nişte socoteli la cifrele care sunt prezentate. Aş ruga să se refacă 

socotelile pentru că nu bat cifrele, sunt diferenŃe destul de mari. La orice buget de 
venituri şi cheltuieli se face şi totalul la fiecare rubrică. Vă rog să verificaŃi, cifrele sunt 
greşite şi cu diferenŃe destul de consistente. 
 D-na Nicula Viorica 
 Dacă ne spuneŃi exact unde. Noi am fost în comisie, dar nu s-a ridicat problema. 

Dl. Kovacs Francisc 
Acum eu zic să le verificaŃi, după şedinŃă pot să vi le spun. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Pentru a debloca situaŃia, să se treacă în procesul-verbal propunerea domnului 
Kovacs, să  

se verifice cifrele. 
Dl. Kovacs Francisc 

 Vreau să vă spun că realizările sunt 84%. Practic nu există nici un indicator 
realizabil. Chiar avem indicatori unde sunt 75%. Dacă vă uitaŃi pe liste… haideŃi că vi le 
spun. Prevederi, la venituri, 121.296.000, Realizări 101.691.000. Acum, când venim pe 
total buget de fapt  Prevederi au fost 125.345.000 şi Realizat 105.000.000. De fapt, din 
toate socotelile astea apare că ar fi o pierdere nicidecum un excedent bugetar. 
 D-na Nicula Viorica 
 Sunt pe diferite categorii de venituri. 

Dl. Kovacs Francisc 
Da, dar trebuie totalizate doamnă. Eu zic că nu este cazul, probabil este o 
greşeală de  

dactilografiere. 
 D-na Nicula Viorica 

SituaŃia financiară este vizată de DirecŃia de FinanŃe. Specialişti mai buni decât 
DirecŃia de FinanŃe….  

Dl.Kovacs Francisc 
Probabil nu este bine bătut la maşină. 
D-na Nicula Viorica 
DirecŃia de FinanŃe ne-a vizat aceste situaŃii financiare. Tocmai de aceea le-am 

adus în faŃa dumneavoastră. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Toată lumea poate greşi. Dumneavoastră spuneŃi aici Realizat 105.000.000, iar 

când adunaŃi cifrele din tabel sunt 101.000.000. Undeva s-a strecurat o greşeală, s-a 
scăpat o cifră  şi trebuie corectat, nu putem lăsa aşa. Nu am spus că este ceva 
intenŃionat, nu dăm vina pe nimeni. Este o scăpare de calculator sau chiar umană. 
Cifrele supuse votului şi dumneavoastră votaŃi ce?  Din cifrele acestea de aici rezultă un 
deficit. 
 D-na Nicula Viorica 

SituaŃiile financiare sunt verificate nu numai de inspectorii de la finanŃe ci şi în 
format electronic. Nu pot exista greşeli. Nu se primesc situaŃiile financiare dacă sunt 
greşite. 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Eu nu m-am referit la bilanŃul mare din care aŃi extras aceste situaŃii. Vorbesc de 

situaŃia pe care o prezentaŃi aici. 
 D-na Nicula Viorica 

Toate situaŃiile financiare. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Aici rezultă cifre care nu  bat cu realitatea. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu zic să verificaŃi, doamnă.  
Dl.David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, sub rezerva corectării, dacă 
este cazul. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu mă abŃin până la verificare. 

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

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

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 133/2008 
 
Punctul 2  

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

Consiliul local al municipiului Deva a achizitiei unor cadouri cu ocazia Sarbatorilor 
Pascale; 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Primar, aş vrea să vă întreb că m-am uitat în buget şi s-au cheltuit toŃi 
banii.  

Sunt ceva rezerve din primul trimestru?Avem ceva rezerve din primul trimestru pentru 
că am văzut acolo că era în primul trimestru 1 miliard sau 1 miliard jumătate, în al doilea 
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trimestru 3 miliarde şi era “zero, zero”. Deci, nu o să mai fie bani pentru următoarele 
două trimestre sau mai sunt ceva rezerve? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Bugetul este estimat până în 15 iulie. Nu avea rost să prindem mai mulŃi bani, că 
nu avem bani de cheltuit aiurea. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Am o rugăminte. Spunem “şi la cei cu pensii mici”.  HaideŃi să spunem care este 
baremul de pensie mică pentru că se duce la vecinul şi el are 3 milioane şi  altul are  3,5 
milioane şi spune “mie nu mi-ai dat!” 
 D-na Nicula Viorica 
 Sub minim pe economie. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Sub minim, dar să fie trecut în hotărâre. Nu scrie suma. 
 Dl. David Ioan 
 Cât este minim pe economie? 
 D-na Nicula Viorica 
 5 milioane. 
 Dl. David Ioan 
 Deci, sub 5 milioane. 
 Dl.łonea Vasile  
 Trebuie să daŃi la trei sfert din pensionari. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Lista o are Serviciul social. 
 Dl.David Ioan 
 SituaŃia nu este numai pentru cei în vârstă este şi situaŃia materială precară. 
Serviciul social are evidenŃa.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Mai bine să ştim care sunt regulile. 

Dl.David Ioan 
            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 abŃinere (D-na Kelemen Ileana) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     1 abŃinere (D-na Kelemen Ileana) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     1 abŃinere (D-na Kelemen Ileana) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     1 abŃinere (D-na Kelemen Ileana) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     1 abŃinere (D-na Kelemen Ileana) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     1 abŃinere (D-na Kelemen Ileana) 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 134/2008 
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Punctul 3  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea de 

catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului spectacol “Serbarile Cetatii”, in 
perioada 15 – 18 mai 2008; 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, având în vedere că este an electoral şi că  data propusă pentru  
Serbările  

CetăŃii pică exact în mijlocul campaniei electorale şi pentru că aruncăm bani publici, 
bani publici de care va profita electoratul, o anumită parte a partidelor politice sau chiar 
un singur partid politic, eu propun să amânăm data aceasta. Ar fi cel mai clar şi cel mai 
bine. Zilele sunt ale CetăŃii Deva, nu sunt nici ale mele nici a …. şi propun să se facă în 
perioada 1-15 iulie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dumneavoastră puteŃi să faceŃi o interpelare a populaŃiei, dacă vor altă lună, dar 
trebuie să ŃineŃi cont că totuşi alegerile pot să fie până în 15 iunie. Ziua oraşului este în 
22. Din contră, puteam să aleg dacă vroiam să fac electorat ziua de 25 când era 
impactul maxim. Am făcut-o înainte cu o săptămână de ziua oraşului 22 şi trebuie să 
ŃineŃi cont că nici în 18, să fie convocată şedinŃa de Prefect pentru alegerea 
VicepreşedinŃilor Consiliului JudeŃean şi ne poate duce până în iulie şi în august. Atunci, 
nu ştiu ce avantaj ar avea Consiliul local! De ce nu ar aproba alt consiliu?! 

Este o propunere, Biroul  relaŃii externe să Ńină cont. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dar aşa ce avantaj are? Dacă este în mai ce avantaj are? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dacă este în mai şi aş face-o în 25 când este ziua oraşului… O fac mai repede. 
Este mai bine în 25 când este chiar săptămâna electorală? Nu este bine! Am făcut-o, 
am decalat-o cu o săptămână.   
 Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu Ńin neapărat să mă leg la cap în 
perioada aceea pentru că şi dumneavoastră puteŃi apărea. Dacă doriŃi să spuneŃi un 
cuvânt, sunteŃi invitaŃii mei. Dacă doriŃi ca eu să nu particip – eu particip ca orice om 
printre oameni – vă las pe dumneavoastră pe scenă. Nici o problemă nu este din partea 
mea, dar trebuie analizată, ori nu mai facem decât după 18 şi atunci ce rost mai are să 
aprobaŃi dumneavoastră?!  
 Eu o susŃin în forma prezentată, sigur Ńinând cont de propunere. Nu putem 
schimba ziua oraşului în funcŃie de… că ne cade sau nu ne cade. Asta este, a căzut. Şi 
eu am fost unul dintre singurii primari din România care am susŃinut cu vehemenŃă, 
repet, cu vehemenŃă Ńinerea alegerilor în 4 mai şi am avut “n” şi “n” motive să le Ńin la 4 
mai şi a căzut. După care, s-a spus data de 25 mai şi a căzut şi 25 mai. Acum nu o să 
plâng după cum votează Guvernul. Asta este! Este o zi a oraşului şi o sărbătorim. Dacă 
cineva nu doreşte, nu doreşte. 

Eu o susŃin în forma în care am iniŃiat-o. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu susŃin ce a propus domnul łonea pentru următorul motiv. În oraş se zvoneşte 
peste tot că fosta AlianŃă, au hotărât împreună  ca să facă campanie electorală pe 
perioada campaniei care se desfăşoară. Atunci, ar trebui terminată asta. Să se facă 



 9 

sărbătoarea aceasta după alegeri şi atunci este foarte bine, sărbătorim pe noul primar 
care va fi, cu toată stima. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Aş vrea să se consemneze la solicitarea mea şi propunerea domnului Kovacs, că 
este împotriva organizării.  Să fie informată presa, ziarele. 
 Dl.Kovacs Francisc 

În timpul campaniei electorale, domnule. Vă rog să menŃionaŃi, în timpul 
campaniei electorale. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

VorbiŃi  numai în numele dumneavoastră sau şi a partidului, ca să anunŃăm, să 
ştim exact, să consemnăm?! 
 Dl.Kovacs Francisc 

În numele meu de consilier. 
 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
În numele dânsului de consilier al Partidului Democrat Liberal, susŃine 

interzicerea organizării. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Este o minciună, domnule. Iarăşi minŃiŃi aşa pe faŃă?! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

SpuneŃi cum să se scrie. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Am spus să se amâne, domnule, nu spune dumneata minciuni! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

A spus să se amâne ziua oraşului. 
Dl. Kovacs Francisc 
Cum puteŃi minŃi în halul acesta?  

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog frumos să consemnaŃi. 
Dl. Kovacs Francisc 
Am spus eu aşa ceva?! Am spus să se amâne după alegeri, să nu fie în timpul 

campaniei. Nu vă este jenă aşa, să-mi puneŃi minciuni în gură, aşa?! 
Dl.David Ioan 
Domnule Kovacs, mai vrea să vorbească şi altcineva. Vă rog frumos. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu cred că este corectă propunerea domnului Kovacs şi a domnului łonea. Nu 

sărbătorim, domnule Kovacs, nici PNL-ul nici PDL-ul, sărbătorim municipiul Deva şi 
poate participa toată lumea. 

Dl.David Ioan 
DaŃi-mi voie. Dacă ziua de Sfânta Maria cade într-o miercuri sau cade într-o 

duminică şi sunt alegeri în ziua aia, nu mai sărbătorim Sfânta Maria pentru că nu vrea 
nu ştiu cine sau nu se potriveşte ?  

Sărbătorim oraşul. Întotdeauna a fost la sfârşitul lunii mai, nu a fost nici în iulie, 
nu a fost nici la începutul lunii mai.  

Dl. Kovacs Francisc 
Şi eu dacă aş fi la P.N.L. sau din Cristur, tot aşa aş vorbi ca şi dumneavoastră. 
Dl.David Ioan 
LăsaŃi-mă până la sfârşit să-mi spun părerea ca oricare. Nu am dat cu parul, mi-

am dat cu părerea. Dacă dumneavoastră vreŃi să sărbătoriŃi Sfânta Maria în 15 
septembrie, nu aveŃi decât. 
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Deci, există un amendament făcut de domnul łonea şi de domnul Kovacs. O să  
supun la vot propunerea în forma iniŃială, fără amendament  şi după aceea cu 
amendament. De acord? 

Dl.łonea Vasile 
Nu. SupuneŃi la vot amendamentul. 
Dl.David Ioan 
Supun la vot cu amendament. ReŃineŃi, nu vom Ńine petrecerea în perioada 

planificată, ci la o dată ulterioară, în 20 iulie. 
Dl.łonea Vasile 
Nu. Eu am spus 1-15 iulie. 
Dl.David Ioan 
În 1 iulie - 15 iulie, sigur  va fi alt consiliu.Între timp o va contramanda. 
Dl.łonea Vasile 
Este un mod de interpretare. 
 
 
Dl.Morar Marcel 
Domnule Preşedinte, îmi permiteŃi. ScuzaŃi-mă că intervin. Aş solicita să supuneŃi 

la vot propunerea în forma iniŃială. Apoi, dacă  nu trece, atunci  să puneŃi cu 
amendamente. MulŃumesc. 

Dl.David Ioan 
Exact. 
Dl.Kovacs Francisc 
Niciodată nu se procedează aşa. Prima dată se supun la vot amendamentele, nu 

forma iniŃială. Tot aşa am făcut de 4 ani. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog să spuneŃi care este procedura, doamna Secretar. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Pot să voteze întâi amendamentul. 
Dl.Kovacs Francisc 
Rezultatul este tot acelaşi, haideŃi să trecem la vot. 
Dl.David Ioan 
Supun la vot amendamentul domnului łonea şi a domnului Kovacs. De fapt, 

înainte să-l supunem la vot să ne spuneŃi data. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule David, amendamentul este al meu, nu a domnului Kovacs.  
Dl.David Ioan 
Domnul Kovacs s-a aliniat. 
Dl.łonea Vasile  
Domnul Kovacs este de dreapta, eu sunt de stânga. 
Dl.David Ioan 
Amendamentul pornit de la stânga şi susŃinut puternic din dreapta. Noi discutăm 

aici de o dată, dumneavoastră aŃi făcut o propunere. StabiliŃi o dată. 
Dl.łonea Vasile  
Am spus 1-15 iulie. 
Dl. David Ioan 
Nu se poate atâtea zile. Spune-Ńi o dată între 1 şi 15 iulie. 
Dl.łonea Vasile  
În perioada 1-15 iulie.  
Dl.David Ioan 
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SpuneŃi o dată între 1-15 iulie. 
Dl.łonea Vasile  
Prima duminică din iulie. 
Dl. David Ioan 
Supunem la vot amendamentul propus de domnul łonea şi sprijinit de domnul 

Kovacs, pentru prima duminică din luna iulie.  
 S-a votat cu 4 voturi pentru (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile, Dl. 

Ghergan  
          Florian şi Dl. Teban Andronic) 

       13 voturi împotrivă şi 
          1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

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

S-a votat cu   16 voturi pentru,   
1 vot împotrivă (Dl. Kovacs Francisc) şi  
1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                       2 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban 

Andronic) şi 
            1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                       2 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban 

Andronic) şi 
            1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                       2 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban 

Andronic) şi 
            1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                       2 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban 

Andronic) şi 
            1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                       2 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban 

Andronic) şi 
            1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                       2 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban 

Andronic) şi 
            1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 135/2008 
 
Punctul 4  

Dl.Primar Mircia Muntean  
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 
Deviz General al investitiei “Extindere retele electrice in zona drum de legatura intre 
strada Zavoi si localitatea Archia Deva” si modificarea Hotararii Consiliului local 
nr.307/2007;  

Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism – patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 

            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. 136/2008 
 
Diverse 
 Dl.David Ioan 
 Avem o informare privind rezultatul negocierilor pentru achiziŃionarea imobilelor 
situate în zona Calea Zarandului – str. Bălata, afectate de investiŃia “Pasaj denivelat 
auto şi pietonal în municipiul Deva”. Vreau să reamintesc colegilor că a existat o 
Hotărâre de Consiliu local nr. 445/2007, modificată prin Hotărârea Consiliului local 
nr.31/2008, prin care comisia de negociere a procedat la discuŃii cu proprietarii 
terenurilor afectate de construirea pasajului denivelat. În perioada octombrie, până în 
luna februarie s-au întocmit 9 procese-verbale de negociere, înregistrate cu nr. 
5464/15.11.2007, 5498/19.11.2007, 5500/21.11.2007, 5587/23.11.2007, 
5771/06.12.2007, 5773/06.12.2007, 5780/06.12.2007, 6605/25.02.2008, 
918/28.02.2008. 
 Rezultatul ultimei negocieri, cea din 28.02 a fost următorul: 

- proprietarul Reclaru Marioara, reprezentată de Reclaru Dorin în calitate de fiu, 
vinde toata suprafaŃa de 10.000 mp la preŃul de 20 euro/mp. 

-proprietarul NegruŃ Teodor vinde toată suprafaŃa de 4.700 mp la preŃul de 30 
euro/mp. 

Dl.łonea Vasile 
Cu 1,26 euro nu  aŃi găsit? 

 Dl.David Ioan 
Cu 1 euro? 
Dl.łonea Vasile 
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Da. 
 Dl.David Ioan 

Ne luaŃi în bătaie de joc? Dacă vreŃi după şedinŃă vă stau cu plăcere la dispoziŃie. 
Dacă   

citiŃi mai jos, vedeŃi că este dat un raport de evaluare de Stafi Expert Group SRL unde 
scrie că valoarea este de 15 euro. Dumneavoastră puteŃi să-l cumpăraŃi şi cu 50 de 
bani, nu ştiu ce relevanŃă are în şedinŃa asta.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am şi cumpărat cu 5 euro, cu gaz, cu curent. 
 Dl.David Ioan 
 A mai fost o negociere. Ce vreau să vă spun?! Că SC Agroserv SRL 
reprezentată de doamna Vlad Geta a fost contactată telefonic,  scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire. Nu a dorit nici un fel de discuŃie sau nici un fel de explicaŃie cu 
reprezentanŃii Consiliului local. Mai mult decât atât, în momentul de faŃă este un litigiu 
pe rol în care dânsa se erijează în dreptul societăŃilor comerciale, potrivit Hotărârii de 
Guvern nr. 834 de a se împroprietări cu terenul pe care se află, lucru care nu este 
posibil în opinia mea. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 A cerut uzucapiune. 
 Dl.David Ioan 
 A cerut uzucapiunea. În ideea dânsei uzucapiunea fiind pe 1 an, 10 cât vrea ea. 
Uzucapiunea este 30 de ani fără discuŃii.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 

S-a folosit mai puŃină perioadă de timp, de teren. 
 Dl.David Ioan 

Probabil că această doamnă va fi un spine întotdeauna în calea noastră, deşi nu 
are nici un fel de drept. 

În urma ultimei negocieri, în data de 31.03.2008, au mai scăzut din pretenŃii în 
sensul că NegruŃ Teodor şi Bitoană Cristian au redus la 27 euro/mp rămânând cu 
aceiaşi suprafaŃă integral. Doamna Reclaru a redus la 19 euro/mp. Părău Maria deşi 
iniŃial a susŃinut că vinde toată suprafaŃa, în jur de 4800 mp, în momentul de faŃă a 
rămas la 800 de mp tot la preŃul de 19 euro. 

Aşadar, situaŃia din momentul de faŃă, faŃă de negocierea din februarie, a scăzut 
cu 24 de mii de euro în 31.03.2008. 

Posibilitatea de a achiziŃiona 15.548 la preŃurile negociate, faŃă de suprafaŃa de 
2815 mp teren necesar realizării investiŃiei rămânând un excedent de 12733 mp. 
Doamna Reclaru a redus la 19 euro. Părău Maria, deşi iniŃial a susŃinut că vinde toată 
suprafaŃa, în jur de 4800 mp, în momentul de faŃă a rămas la 800 de mp tot la preŃul de 
19 euro/mp. 

Aşadar, situaŃia din momentul de faŃă, faŃă de negocierea din februarie a scăzut 
cu 24.000 euro. 

Posibilitatea de a achiziŃiona 15.548 la preŃurile negociate, faŃă de suprafaŃa de 
2815 mp teren necesar realizării investiŃiei rămânând un excedent de 12733 mp. Din 
această suprafaŃă de teren o parte (1195 mp) poate fi utilizată pentru un schimb cu 
SNCFR, pentru terenul  proprietate privată SNCFR, afectat de investiŃie, iar restul poate 
dobândi o altă utilizare. 

În sală este prezent şi domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 
Nu este exclusă nici achiziŃionarea de teren în plus şi loturi pentru locuinŃe 

acordate în condiŃiile legii pentru tinerii căsătoriŃi.  
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Propunerea este făcută de domnul preşedinte al comisiei de negociere, domnul 
Ardelean Nelu, de a achiziŃiona terenurile, conform ultimei negocieri şi prezentarea unui 
proiect de hotărâre în acest sens la şedinŃa următoare. 

Pentru orice alte lămuriri, domnul Ardeleanu vă stă la dispoziŃie. 
Dl.łonea Vasile 
De ce nu am achiŃionat cu 1,26 euro cu cât am vândut? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am achiziŃionat cu 2 şi cu 6.  

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

 
 
 

Deva, 01 aprilie 2008 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

     David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 

Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 
 
 


