
 1 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 01 iulie 2008, în şedinŃa de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum şi 
a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1279/2008. 

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

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

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 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 19 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa d-nul David Ioan şi d-nul 
Inisconi Ioan. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori precum şi 
şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
        De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Trecerea unui teren in suprafata de 1937,00 mp din domeniul public in 
domeniul privat al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul 

local si SC Bel Rom Patru SRL Miercurea Sibiului; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din invăŃământul 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Deva in 

Consiliul administrativ al Teatrului municipal Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Avizarea noilor tarife pentru prestari de servicii la Strandul municipal 
desfăşurată de Serviciul public de intretinere si gospodarire municipala 
Deva;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II.  Diverse 

  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 3,4 se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 
punctul: 5 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,2 
se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 4 necesita vot secret   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 
Punctul 1   

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

in suprafata de 1937,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Am  constatat că cele două proiecte care se votează cu 2/3 au fost date în timp 

util şi considerăm că schimbul de teren pentru realizarea acestei investiŃii este benefic 
pentru Consiliul Local Deva. În consecinŃă, vom vota acest proiect. 

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 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.247/2008 
Punctul 2  

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

schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local si SC Bel Rom Patru SRL 
Miercurea Sibiului;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
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. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.248/2008 
Punctul 3  

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

numărului şi structurii personalului nedidactic din invăŃământul preuniversitar de stat de 
pe raza municipiului Deva; 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 

            Comisia de cultură a avizat favorabil, cu o mică observaŃie. Este adevărat că 
Hotărârea nr.538/07 iunie 2008 precizeaza foarte clar că posturile nedidactice aparŃin 
primăriilor şi sunt plătite de primării dar, mai există şi o comisie, dacă ştiŃi, un 
compartiment în cadrul Inspectoratului şcolar care se ocupă tot de aceiaşi chestie fapt 
pentru care am propus să cădem de comun acord pentru eliminarea tuturor 
inadvertenŃelor. Într-o şedinŃă Comisia de cultură, învăŃământ, directorii şcolilor din 
municipiul Deva respectiv acest compartiment al serviciului care răspunde de 
personalul nedidactic, într-una din zile trebuie să facem o şedinŃă comună şi atunci 
fiecare ştie care-i sunt responsabilităŃile şi sarcinile. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Ca să fiu mai explicit – fac parte din Comisia de cultură – am fost informat de 
domnul Toma că acest birou de la Inspectorat ar trebui să avizeze fiecare act care vine 
de la unităŃile şcolare pentru personalul nedidactic. Dânşii specifică că directorii nu 
merg pentru avizare. Ca să nu mai fie discuŃii că s-au aprobat mai multe posturi decât 
sunt necesare, Comisia de cultură propune această întâlnire.  

Urmează să vedem dacă sunteŃi de acord, să retragem proiectul de pe ordinea 
de zi  de astăzi urmând să-l repunem la o nouă şedinŃă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
De acord dacă nu suntem peste termenele  prevăzute de lege. 

  
D-na Nicula Viorica 

  Se poate retrage, nu sunt probleme. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Următoarea şedinŃă va fi în 20 sau 21. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 Deci, îl retragem ca să nu mai fie discuŃii cu cei de la Inspectorat. Să fie o dată 
rezolvată problema.  
Punctul 4  

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

reprezentant al Consiliului local al municipiului Deva in Consiliul administrativ al 
Teatrului municipal Deva;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 

            Comisia de cultură 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 19 consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot 
sectret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Ghergan Florian 
Propun pe domnul Toma Gheorghe care este preşedintele Comisiei de Cultură şi 

consider că poate să facă faŃă, să reprezinte Consiliul local  în Consiliul de adminstraŃie. 
Dl. Panduru Carol 
Propun  pe domnul Morar Marcel. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa 

distribuie buletinele de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 19 

voturi valabile. 
- Dl. Toma Gheorghe – 8 voturi “pentru” şi 11 voturi “împotrivă” 
- Dl. Morar Marcel  - 11 voturi “pentru” şi 8 voturi “împotrivă” 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.249/2008 
Punctul 5  

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

tarife pentru prestari de servicii la Strandul municipal desfăşurată de Serviciul public de 
intretinere si gospodarire municipala Deva; 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  

            Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
În Referatul proiectului de hotărâre spune că s-a majorat preŃul la apă de la 

1,42000 lei/mc în 2007 la 1,6500 lei/mc în 2008, deci 10 şi ceva 12%. La canalizare de 
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la 0,20 lei/mc în 2007 la 0,27 lei/mc în 2008, iarăşi vreo 10 şi ceva. La energie electrică 
de la 0,3992lei/kwh în 2007 la 0,4032 lei/kwh în 2008, nesemnificativ. 

Ca urmare, se propune majorarea. AtenŃie! De la 5 lei/pers. La 10 lei/pers pentru 
persoane adulte, deci 100%. De la 3 lei/pers. la 8 lei/pers pentru elevi şi studenŃi, deci 
200% aproape. De la 2 lei/pers la 5 lei/pers. pentru copii sub 14 ani şi pensionari, adică 
150%. Eu nu văd nici o logică, nici o justificare la asemenea majorări de preŃuri asta în 
condiŃiile în care în diverse oraşe pentru copii intrarea este gratuită, pentru  alte 
categorii defavorizate se fac reduceri substanŃiale de preŃ pentru că ştim foarte bine că 
în condiŃii din ce în ce mai călduroase singura modalitate de a evada şi de a ieşi din 
căldura aceasta sunt ştrandurile mai ales pentru persoanele cu venituri reduse. Noi 
tocmai aici vom abuza de cei care nu pot să plece la munte, nu pot să plece la mare, ei 
se mulŃumesc să frecventeze ştrandul local. 

Ca urmare, eu propun ca majorarea preŃurilor să se calculeze în funcŃie de rata 
inflaŃiei,  pentru copii sub 14 ani intrarea să fie gratuită. De asemenea, pentru că  este 
un serviciu public propun gratuitatea pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului 
Deva, acces gratuit la Ştrandul municipal. 

Dl.Borbeanu Simion 
Eu propun la acest punct altceva, deci nu  mă refer la preŃ. Mă refer la faptul că 

ar trebui făcut un filtru sanitar la intrarea în ştrand deoarece pot să intre oameni care au 
anumite boli transmisibile. Nu dorim să facem descriminare dar trebuie avut în vedere 
că vin oameni sănătoşi şi totodată şi oameni care de la prima vedere se vede că au 
anumite boli de piele sau nu sunt spălaŃi, nu îndeplinesc condiŃiile minime de igienă. 

Trebuie avut în vedere faptul că se pot transmite boli dacă nu există un filtru aşa 
cum sunt la bazinele de înot ca de exemplu la bazinul de la Hunedoara.  

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, pentru că există aceste lucruri pe care nu le-am discutat 

mai ales că, dacă vedeŃi aici nu s-a făcut un calcul foarte clar de ce se majorează şi cu 
cât se majorează şi mi se pare că majorarea este foarte mare, eu aş propune să 
scoatem de pe ordinea de zi acest proiect, să-l analizăm şi în următoarea şedinŃă să-l 
punem din nou. Să-l analizăm cum trebuie pentru că vedeŃi sunt câteva lucruri care … 
nu se poate 200%  să mărim preŃul pentru copii. Majoritatea de acolo sunt copii. Cred 
că nu este o treabă serioasă. 

Sigur, suntem de acord să acoperim cheltuielile, să facem o analiză care sunt 
cheltuielile reale, să le acoperim dar cred că nu se poate să … VedeŃi că toate preŃurile 
care sunt aici se majorează cu maxim 30% iar tarifele care le impunem acum se 
majorează cu 100- 200%. Eu cred că este prea mult. HaideŃi să facem o analiză. 
Suntem de acord să se acopere cheltueilile dar totuşi trebuie să ne gândim la cetăŃenii 
Devei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Din partea Serviciului public de întreŃinere şi gospodărie municipală, ne poate 

spune cineva ceva? 
Dl. Muntean Claudiu  
Sunt şi pierderi foarte mari, undeva 300 de mc apă pe zi trebuie completat. 

Bazinele sunt toate fisurate, vanele sunt vechi şi ruginite şi costurile sunt foarte mari ca 
să le înlocuim sau să reparăm bazinele.  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dacă sunt pierderi, 300 de litri de apă.. 
Dl. Muntean Claudiu  
De metri cubi nu de litri. 
 
 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Bun,  de metri cubi 
Dl. Muntean Claudiu  
Scade 20 de cm în fiecare zi în bazinul mare. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
De ce nu este trecut calcul cu  pierderea de atât, investiŃii de atât?! Să vedem şi 

noi cât. 
Dl. Muntean Claudiu  
InvestiŃiile nu au fost trecute, ele se fac în fiecare an. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Bun şi atunci de ce nu ai trecut pierderile? 
Dl. Muntean Claudiu  
Acestea vrem să le remediem, să le scadem în timp. 
Dl.Ghergan Florian 
S-au făcut investiŃii acolo. 
Dl. Muntean Claudiu  
S-au făcut într-adevăr, anul acesta de 2 miliarde. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
  Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre, până la calcularea corectă a 
majorării preŃurilor. 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 Proiectul de hotărâre a fost amânat până la o şedinŃă viitoare. 
 
Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am rugămintea, domnilor consilieri, în maxim 2 zile fiecare consilier, să predea, 
la Serviciul administraŃie publică locală, câte o poză color, pentru a ni se putea elibera 
legitimaŃiile de consilieri. Cu cât duceŃi mai târziu poza cu atât se eliberează mai târziu 
legitimaŃia. 

Rugămintea mea este ca în maxim 2 zile să duceŃi pozele.  
Dl.Toma Gheorghe 
Ce tip de poze trebuie? 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Orice tip de poză care să se poată scana şi pune pe legitimaŃie. Să nu fie foarte 

mică. Se poate poză tip buletin, tip paşaport. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Oană, am câteva probleme pe care le-au ridicat cetăŃenii. 
Una din probleme este să rezolvăm problema comercianŃilor din piaŃă care spun 

că sunt împiedicaŃi să vândă, producătorii adevăraŃi en-detail că vin alŃii care le iau en 
gros şi după aceea se dublează preŃurile. Trebuie verificat dacă este adevărat. Se 
spune că ar fi implicată inclusiv PoliŃia Comunitară. Eu mă îndoiesc de treaba aceasta 
dar trebuie verificat şi să dăm posibilitatea  adevăraŃilor producători pentru că în acest 
fel vor scădea şi preŃurile în piaŃă. Vă rog foarte mult că se îngroaşă gluma aici. 

O altă problemă, este problema nerezolvată cu returul la apă caldă în multe 
blocuri. Vă   spun treaba aceasta, chiar la mine în bloc pe b-dul N. Bălcescu bl.3 au 
venit şi s-au plâns 2 bătrâne de acolo că, să facă o baie costă 2-3 sute de mii de lei. 
Trebuie  să curgă câŃiva metri cubi de apă rece pe coloana de apă caldă până când vine 
apa caldă. Nu s-a rezolvat nimic. Ele  nu fac baie. Ele fac baie ca pe timpuri, încălzesc 
la foc o oală de apă şi aşa se îmbăiază că nu-şi permit la preŃul acesta. 

O altă problemă. În sensul acesta giratoriu de aici să vă uitaŃi foarte bine cu 
atenŃie, semnele de circulaŃie au rămas la nivelul capului. Alergi după autobuz şi dai cu 
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capul în semnul de circulaŃie. De jur împrejur este acelaşi lucru. Vă spun că era să mi 
se întâmple şi mie, spre bucuria unora. 

O altă problemă, tot în sensul acesta giratoriu. Când s-a tăiat şi s-a făcut sensul 
giratoriu, chioşcul acela cu sucuri şi cu cafea a rămas chiar pe trotuar. Cei care vor să 
treacă pe partea cealaltă să o ia în jos spre gară trebuie să intre pe drum, unde este 
circulat de maşini. Să mute chioşcul mai în spate şi să se lase un trotuar de acces 
pentru pietoni.  

Vă rog, sunt treburi ridicate de multă lume. M-au oprit şi m-au rugat să spun în 
Consiliul local că am obligaŃia să o fac. 

Dl.Ghergan Florian 
Dacă tot a venit vorba de spaŃiile acestea publice, haideŃi să ne uităm la staŃiile 

de autobuze. În acest sens giratoriu, de care domnul łonea amintea, mai devreme, de 
ce există tablă că este staŃie de autobuz dacă nu există loc? Este parcare în spatele 
staŃiei de autobuz, este parcare de maşini, ceea ce, niciunde nu este posibil conform 
legislaŃiei. HaideŃi să revedem un pic unde sunt staŃiile prevăzute de consiliu prin 
hotărâre şi să amenajăm acele locuri pentru autobuze. Dacă vă uitaŃi peste tot şi la 
Opera şi la Agercom situaŃia este aceiaşi. Autobuzele trebuie să oprească pe un sens şi 
să blocheze una din benzi ca să poată intra pentru că în spatele lor se parchează 
maşini. HaideŃi să analizăm  situaŃia asta pentru  că sunt mai multe locuri în care trebuie 
să intervenim. 

Dl. Panduru Carol 
Domnul łonea a sesizat bine, vis-à-vis de piaŃă cu en-grosişti. În momentul în 

care en-grosişti vând şi en detail în zona aceea de drum, se face o mare aglomeraŃie şi 
s-a hotărât că cei care vor să vândă en-detail să-şi ia câte o masă pe partea dinspre 
Domo. Cei mai mulŃi şi-au luat mese şi vând şi en-detail acolo. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Trei probleme am. Prima, drumul spre Căprioara, defrişarea, că acolo nu se vede 
la distanŃă de 5-6 metri. Acolo au fost accidente grave.  
 A doua chestiune, vă rog să luaŃi foarte în serios strada Împăratul Traian. Trebuie 
reglementată circulaŃia de acolo, să se facă nişte parcări laterale şi în mare se rezolvă 
problema de acolo. Trebuie limitatoare de viteză. 
 A treia chestiune, la sindicate, acolo unde se contruieşte Inspectoratul de 
construcŃii, acolo sunt vreo 4 câini, de care vă rog să mă credeŃi, că sunt blocuri acolo şi 
locatarii se plâng că toată noaptea latră. Se aruncă cu borcane de la etaje, este o 
debandadă totală acolo, de nedescris. Trebuie luată o măsură urgentă. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
Deva, 01 iu1ie 2008 

 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Oană Nicolae Dorin             Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia  


