
 1 

 
 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 02 septembrie 2008,  în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinară cu respectarea 
prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, precum şi a Dispoziţiei primarului municipiului Deva, nr.1651/2008. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 19 de consilieri din numărul total de 
21 consilieri aleşi. 

La şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, doamna Secretar Laura Sârbu, 
directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 18 consilieri, şi-au anunţat absenţa domnul Ardelean Nelu si 
doamna Mateuca Madalina. Întârzie la şedinţă domnul Borbeanu Simion. 

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

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

stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 12 august 2008 precum şi 
procesul-verbal al şedinţei Consiliului local. 

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 12 august 2008 însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
 
 
Sinteza procesului –verbal din data de 12 august 2008. 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.1548/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 36 de puncte si 2 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 38 de  hotarari, respectiv de la nr.302-339.  
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Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 12 august 2008.  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 12 august 

2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 12 august 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
 
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. Modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.275/2008;                  

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.247/2008 si a Hotararii Consiliului 

local nr.248/2008;  
                  Iniţiator consilieri locali Ioan Inisconi, Corina Violeta Oprisiu, Francisc   

Kovacs, Madalina Mateuca, Mircea Catalin Birau     
3. Aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la Szigetvar – 

Ungaria, in perioada 04 – 08 septembrie 2008;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.199/2008; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul nr.55433/2004 încheiat intre 

Municipiul Deva si SC Apa Prod SA Deva avand ca obiect delegarea gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.32/2008 privind 

aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei, cu 
modificarile ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean  
7. Aprobarea actului aditional nr.4 la Contractul de executie si de lucrari 

nr.33803/2006 incheiat intre Municipiul Deva şi SC Romstrade SRL; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea „Acordul separat de imprumut” din cadrul Masurii ISPA   

2005/RO/16/P/PE/002 – „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara. 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

 
           II.  Diverse 

 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
Suplimentarea ordinii de zi  cu urmatoarele  proiecte de hotărâre: 

1.Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 
”Reprezentanta auto si service , accese , parcaje , lucrari edilitare  si amenajari 
exterioare”Deva , str.Santuhalm , f.n. , ( DJ 68 ) , judetul Hunedoaraş 
2. Cesionarea Contractului de executie lucrari nr. 1539/05.10.2007 incheiat intre SC 
Calor SA Deva si SC Instal Comimpex 2006 SRL Deva catre municipiul Deva. 
 

 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, completata si modificata.       

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 3,4,6,7,2 suplimentar se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi la punctuele 1, 8 si 1 suplimentar se adoptă cu votul majorităţii consilierilor 
locali în funcţie iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele 2,5 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.   
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul  3 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

completarea Hotararii Consiliului local nr.275/2008. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.340/2008 
 

Punctul 2  
Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.247/2008 si a Hotararii Consiliului local 

nr.248/2008. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
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Comisia juridică nu a avizat acest proiect de hotarâre şi vă motivez pentru ce. 
Acest proiect de hotărâre dacă s-ar adopta, ar duce la o situaţie nelegală şi la o 
imixtiune a politicului şi administrativului municipiului Deva în  problemele juridice. 

Vă informez că pe rolul Judecătoriei Deva, pe rolul instanţelor de judecată din 
Deva există procese cu privire la acest diferent, cu privire la o alunecare de teren, 
divergenţe între societatea Bel Rom Patru S.R.L. şi domnul Farcaşiu Lucian.  
 În situaţia aceasta, vă mai informez că aceaste proiecte de hotărâri pentru care 
s-a făcut proiectul de la punctul 2, au intrat în circuitul civil. Orice hotărâre a Consiliului 
local din momentul în care a intrat în circuitul civil, ca şi orice autorizaţie de construcţie 
sau alt act administrativ ce a intrat în circuitul civil, nu mai poate fi abrogat sau revocat 
pe cale administrativă, decât pe care judecătorească. 
 Faţă de aceste precizări, doresc să dau cuvântul doamnei Secretar care are o 
Notă cu privire la acest proiect de hotărâre. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Cu privire la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotararii Consiliului local 

nr.247/2008 si a Hotararii Consiliului local nr.248/2008, vă aduc la cunoştinţă că refuz 
avizarea proiectului de hotarare pentru motivele invocate in raportul copartimentului de 
specialiate. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, am primit în material o adresă prin care ni se spune că, 
conducta care alimentează municipiul Deva este în pericol să fie afectată de aceste 
lucrări care se execută acolo. Vreau, în numele reprezentanţilor P.S.D., vrem ca domnul 
Primar să ia toate măsurile ca Deva să nu rămână fără apă. Este cred că o prioritate 
importantă pentru noi. Noi am aprobat să se facă această investiţie şi vrem ca Deva să 
nu rămână fără apă. Să se ia toate măsurile legale ca Deva să aibă apă în continuare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
 Cu privire la cele ridicate de către domnul consilier Ghergan, vă informez că şi eu 
am primit această Notă. Nota vine din partea societăţii Bel Rom Patru S.R.L. care arată 
că din cauza sistării lucrărilor şi din cauză că nu s-au continuat lucrările pentru fundaţie 
şi pentru devierea reţelei de apă, pentru consolidarea terenului, se pot produce avarii la 
reţeaua de apă. Nu din cauza lucrărilor efectuate! Deci, dacă ar fi fost lăsată societatea 
să continue lucrările, nu s-ar fi ajuns să fie probleme cu conducta de apă. Dânşii spun 
că nu sunt probleme, dar pot să apară probleme. 

În sală este prezent şi domnul consilier Borbeanu Simion.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Noi dorim să se facă toate demersurile să nu apară probleme. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
 Noi nu mai putem face alte demersuri cât timp justiţia s-a pronunţat şi a dispus 
sistarea. Noi nu mai putem să trecem peste justiţie ca să dăm drumul la lucrare. 
 Dl.David Ioan 
 Două completări. Este foarte uşor cum aceşti iniţiatori vor să ajute un personaj 
care a blocat o investiţie majoră şi să o ţin blocată mai departe. Ei susţin că fac aceasta 
în numele locuitorilor municipiului Deva şi spre binele locuitorilor. Există două persoane 
ale căror drepturi au fost vătămate, justiţia urmează să se pronunţe, iar iniţiatorii 
hotărârii prin votul Consiliului local nu fac altceva decât să se amestece în justitie, să 
complice şi mai mult lucrurile favorizând de fapt într-o primă abordare acel personaj 
care a blocat o asemenea investitie. Toată lucrarea este stopată nu din vina noastră. 
 A doua chestiune. Se insinuează că respectiva ipoteca pe care a avut-o asupra 
acelui teren, nu  este anterior hotărârii Consiliului local, este posterior. 
 Al treilea fapt. Se blochează o investiţie care ar fi putut aproape finalizată la ora 
aceasta. Ar fi putut foarte mulţi oameni să-şi găsească un loc de muncă. Nu ducem 
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lipsă de locuri de muncă la Deva, dar nu strică să ai nişte oamenii care au vocaţie şi 
care să-şi găsească un loc de muncă acolo. 

Nu-mi explic cum acest  proiect de hotărâre, deşi se vehiculează ca un demers 
pentru binele locuitorilor municipiului Deva, nu face decât rău.  

A da asemenea date, a vota această hotărâre, înseamnă a încurca şi mai mult 
lucrurile când deja sunt încurcate. Consiliul local nu are nici un fel de responsabilitate în 
ceea ce priveşte litigiul care s-a creat şi stoparea lucrărilor. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nimeni nu vrea să oprească investiţiile din Deva dar nu suntem de acord cu 
mersul lucrurilor, pentru că acolo nu este legal cum se lucrează. Cred că trebuie găsită 
o altă soluţie, nu un schimb de teren cu un teren care este sub semnul întrebării şi pe 
care îl putem câştiga sau pierde, nu ştim cum se va pronunţa instanţa dar nu aşa se 
rezolvă lucrurile.  Investiţia trebuie să meargă mai departe, dar lucrările au început fără 
autorizaţii legale. Asta trebuie spus oamenilor, că-i lăsăm fără apă, nu noi, consilierii, ci 
alţii care au lucrat acolo! Cred că ar trebui să ne gândim la o altă soluţie. Să vindem 
bucăţica aceea de teren, să o scoatem din acest schimb care este un mare semn de 
întrebare  şi să o dăm direct celui  care face investiţia, investiţia să continue. Să găsim 
alte soluţii legale. Noi nu ne opunem investiţiei, dar am tras un sistem de alarmă pentru 
că acolo s-a lucrat la acea investiţie şi este foarte aproape de conducta de apă. 
Lucrarea trebuia să se făcă înainte, devierea conductei. Noi o deviem acum pe un teren 
care fuge. S-ar putea să fugă după ce se termină investiţia şi să rămână Deva fără apă. 
Nu vrem asta! Deci, ideea este de a găsi o soluţie legală ca investiţia să meargă 
înainte, pentru că nu noi cei de aici am oprit investiţia. A oprit-o unul din oraş care are 
interese, nu ne interesează interesele lui. Noi vrem ca investiţia să meargă înainte dar 
nimeni de aici, nici măcar Primarul să nu fie întrebat : “Domnule, ce interes ai avut 
acolo?” sau de ce să mă duc să dau cu subsemnatul pentru un schimb de teren care 
este sub semnul întrebării?! Haideţi să găsim o soluţie legală şi să lăsăm lucrurile să 
meargă înainte pentru că investiţia s-a oprit, dar nu din cauza Consiliului local. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule consilier, vă rog să spuneţi care este temeiul legal în baza căruia s-a 
făcut acest  

material atâta timp cât terenul a intrat în circuitul civil? V-am explicat de la bun început. 
Deci, terenul a fost liber de sarcini, terenul a intrat în circuitul civil. Cele două hotărâri pe 
care dumneavoastră cereţi acum ca noi să le revocăm, să le anulăm, nu au fost 
contestate de Instituţia Prefectului şi au devenit definitive. Spuneţi-mi temeiul legal! 
 Dl.Inişconi Ioan 

Care circuit civil ?! Vă spun ce cred eu. Între cel care vrea să facă investiţia şi noi 
care-i  

dăm terenul, pot fi orice fel de înţelegeri, pentru că amândouă părţile vor să se facă 
investiţia, şi noi vrem şi cel de acolo. La bună  înţelegere poate să cumpere terenul de 
acolo. Să-şi vândă  partea fiecare sub semnul întrebării şi-l pierde sau nu-l pierde în 
instanţă! S-ar rezolva problema! 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
În condiţia în care noi am da asemenea hotărâre, a cărui proiect dumneavoastră 

l-aţi făcut, în condiţia în care noi am adopta această hotărâre, favorizăm una din cele 
două părţi? Ne amestecăm în problemele justiţiei? Este principiul separării puterilor în 
stat? Este! Nu avem cum să ne amestecăm în problemele justiţiei. Orice hotărâre noi 
am lua acum, ar însemna că ori pe Farcaşiu îl favorizăm ori pe Bel Rom. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am de pus o întrebare, că nu-mi mai amintesc dacă ştie cineva cum a votat 
domnul Inişconi la prima şedinţă când s-a votat? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 



 6 

A votat “pentru”. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În unanimitate s-a votat hotărârea. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, domnul Inişconi a votat “pentru”, ca urmare respectăm, nu putem schimba 

de la o şedinţă la alta. Este un punct de vedere.  
Al doilea punct de vedere, ştiam că persoana invocată aici este prietenul meu nu 

este prietenul domnului Inişconi sau altor interese. 
Deci, dacă există acum o altă părere, aş vrea informatorii să-şi facă datoria până 

la capăt şi să spună că lucrurile se schimbă de acum înainte.  
În al doilea  rând, exact ce spunea şi domnul Preşedinte, părerea mea că 

instanţa trebuie să-şi facă datoria şi să spună cine are dreptate. Nu vrem să lezăm nici 
pe unul nici pe altul, dar nici cum spunea domnul Ghergan, că trebuie să-i dăm. Poate, 
pentru că, conducta poate să explodeze oricând dintr-o imixtiune a unor servicii 
descentralizate înainte de a se decide într-un fel sau altul în instanţă.  

 Atunci, vreau să ştiu că nu eu voi fi cel care sufăr pentru că noi, atât Primăria cât 
şi  Consiliul local, nu avem nimic împotrivă ca lucrările să continue, oamenii să-şi achite 
datoriile. 

Toate documentele sunt legale şi o spun fără nici o reţinere, aşa cum de 
exemplu dacă există asupra schimbului cea mai mică de îndoială este cum, după 
şedinţa noastră într-un minut s-a putut ridica la Biroul cadastru şi de către cine, pentru 
câteva minute, certificatul de la Cartea funciară să se introducă că există un litigiu în 
cauză. Asta trebuie cercetat, nu votul nostru. Votul nostru a fost corect şi Consiliul local 
şi Primăria îşi va face datoria în continuare. 

Dl.Ţonea Vasile  
Eu vreau să vă aduc aminte că atunci, prima dată, când s-a supus la vot acest 

proiect de hotărâre, noi ne-am abţinut cu motivaţia clară de atunci că s-a introdus în 
ultimul moment, nu am ştiut conţinutul  şi am spus că nu votăm. Asta a fost pe 25 iunie.  
Pe 1 iulie s-a reluat proiectul,  s-a introdus pe ordinea de zi ca punctul 1 sau 2, cele 
două proiecte de hotărâre. Am discutat tot grupul de consilieri P.S.D. şi am văzut că 
este o lucrare de mare importanţă, nu puteam să fim contra unei investiţii de mare 
valoare aici în municipiul Deva şi am fost, dacă vă aduceţi de aminte atunci, de acord 
ca să se facă schimbul de teren. Schimbul era avantajos pentru Consiliul local în sensul 
că primea un teren mai mare, se făcea o lucrare de amploare, ş.a.m.d. Terenul era 
avantajos plus că se finaliza această investiţie care ştim cu toţii că  este în fază de 
avansare. 

Problema aici însă comportă 3 probleme, după mine. Unu, sunt interesele terţilor 
din zonă pe care noi nu trebuie  nici să le prezentăm, nici să le anulăm. Au şi ei 
dreptatea lor, dealul fuge şi  poate vor să-şi contruiască ceva. Au tot dreptul să 
conteste, să atace mai departe. 

A doua problemă este problema conductei de apă, pentru care noi avem 
răspundere faţă de toţi locuitorii municipiului Deva, să găsim o soluţie să fie în maximă 
siguranţă în poziţionarea viitoare. După mine, “cuiul lui Pepelea” din toată această 
treabă este zidul de sprijin. Zidul de  sprijin dacă nu se va executa, asta este problema 
mea şi o spun la oricine, dacă nu se va executa va pune în pericol însăşi investiţia şi 
conducta de apă.  
 Astea sunt lucrurile care trebuie rezolvate. Dacă, deocamdată, până nu se 
pronunţă instanţa de judecată, noi trebuie să considerăm schimbul de teren validat, că 
afost aprobat în unanimitate, dar dacă instanţa de judecată hotărăşte asta noi trebuie să 
revenim şi să găsim modalităţile legale.  

Încă o dată spun, domnule Primar, trebuie un zidul de sprijin de acolo. 
Dl.Ghergan Florian 
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Trebuie să sprijine şi conducta de apă, asta este problema. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu din câte ştiu am eliberat Certificatul de urbanism  pentru acest proiect. Dacă 

ne poate spune cineva de la urbanism,  în cât timp se eliberează autorizaţia de 
construcţie? 

D-na Predoiu Olga  
Deja Certificatul de urbanism este făcut, eliberat şi acum urmează autorizaţia. 
 
Dl.Ţonea Vasile  
Pentru zid de sprijin? 
D-na Predoiu Olga  
Pentru zid de sprijin şi lucrări de consolidare, da. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu  4 voturi pentru (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 
Birău  

           Mircea Călin şi D-na Oprişiu Corina Violeta) şi 
                                             15 voturi împotrivă. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu  4 voturi pentru (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
           Mircea Călin şi D-na Oprişiu Corina Violeta) şi 

                                             15 voturi împotrivă. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  4 voturi pentru (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 
Birău  

           Mircea Călin şi D-na Oprişiu Corina Violeta) şi 
                                             15 voturi împotrivă. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  4 voturi pentru (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
           Mircea Călin şi D-na Oprişiu Corina Violeta) şi 

                                             15 voturi împotrivă. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu  4 voturi pentru (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 
Birău  

           Mircea Călin şi D-na Oprişiu Corina Violeta) şi 
                                             15 voturi împotrivă. 

Proiectul de hotărâre a fost respins. 
 

Punctul 3  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la Szigetvar – Ungaria, in perioada 04 
– 08 septembrie 2008. 

D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl.Toma Gheorghe 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 19 consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.1 al proiectului de hotărâre necesita vot 
sectret. 

Trei consilieri şi-au exprimat dorinţa de a pleca în delegaţie, este vorba de: dl. 
Pogocsan Ferdinand, dl.Oană Nicolae Dorin şi dl. Toma Gheorghe. Mai trebuie propus 
un consilier. 

Dl. Panduru Carol 
Propun pe domnul  Borbeanu Simion. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu nu mă pot duce. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cine vrea să meargă pentră că degeaba facem propuneri şi ne spune “nu pot, nu 

vreau, nu doresc”. Să spună oricare dintre consilieri care doreşte să facă această 
deplasare. 

Deci, v-am spus, suntem 3 care dorim să mergem. Mai sunt alte opţiuni? 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu am şantier acasă nu pot să merg, îmi pare rău, dar  trebuie să stau cu 

meşterii acolo. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun un amendament. În  locul unui consilier să participe cineva din executiv.  
Supun la vot amendamentul. 

  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri  prezenţi. 
 Propun ca din partea executivului să participe doamna Predoiu Olga. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 
propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabile, 18 voturi 
valabil exprimate. 
- Dl. Pogocsan Ferdinand - 18 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae Dorin - 18 voturi “pentru” 
- Dl.Toma Gheorghe - 18 voturi “pentru” 

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.341/2008 
 
Punctul 4  

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

Hotararii Consiliului local nr.199/2008; 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
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Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.342/2008 
 

 
 
 
Punctul 5   
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

aditional nr.2 la Contractul nr.55433/2004 încheiat intre Municipiul Deva si SC Apa Prod 
SA Deva avand ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
de canalizare in Municipiul Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.343/2008 
 
Punctul 6   

Dl.Primar Mircia Muntean 
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.32/2008 privind aprobarea pretului 
local al energiei termice facturate populatiei, cu modificarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.344/2008 
 
Punctul 7   

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

aditional nr.4 la Contractul de executie si de lucrari nr.33803/2006 incheiat intre 
Municipiul Deva şi SC Romstrade SRL. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.345/2008 
 
Punctul 8  

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

separat de imprumut” din cadrul Masurii ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 – „Reabilitarea si 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si 
Hunedoara. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.346/2008 
 
Punctul 1 suplimentar     

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

documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru  construire ”Reprezentanta 
auto si service , accese , parcaje , lucrari edilitare  si amenajari exterioare” Deva , 
str.Santuhalm , f.n , DJ 68 , judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.347/2008 
 
Punctul 2 suplimentar   

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

Contractului de executie lucrari nr. 1539/05.10.2007 incheiat intre SC Calor SA Deva si 
SC Instal Comimpex 2006 SRL Deva catre municipiul Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.348/2008 
 
Diverse 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Înainte să vă dau cuvântul la Diverse, vă rog să faceţi propuneri pentru 
preşedintele care va conduce lucrările şedinţei în lunile următoare. 
 Domnul Inişconi Ioan a fost ales cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri 
prezenţi. 
 Dl.Morar Marcel  
 Domnule Primar, domnilor Viceprimari, stimaţi colegi, vreau să vă informez că joi 
la ora 10 în Castelul Magna Curia va fi prezentată o mică expoziţie cu ceea ce 
reprezintă descoperiri arheologice de pe Dealul Cetăţii. Ştim cu toţii că Primăria 
Municipiului Deva este principala forţă bănească şi nu doar, în susţinerea  acestui 
grandios proiect aşa că, sunteţi invitaţi cu toţii pentru a participa la acest eveniment 
pentru a vedea cu ochii dumneavoastră ce s-a descoperit până în acest moment sau 
unele dintre cele mai reprezentative descoperiri în acest moment de pe Dealul Cetăţii. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
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 Am mai discutat domnule Preşedinte, domnule Primar, acea problemă a 
maşinilor parcate pe străzile Devei. Pe str.Călugăreni este o maşină parcată de 2 ani, 
au crescut  deja buruienile. Este vorba de str. Călugăreni, nr.4. De asemenea, mai 
vedeţi şi dumneavoastră, colegii de la Primărie, executivul, maşini care sunt parcate de 
ani de zile şi nimeni nu are treabă cu ele. Blochează circulaţia, estetic sunt urâte, unele 
au vopseaua scorojită. Toată lumea prin parcări toată lumea foloseşte “vând”, “cumpăr”, 
“vând”, “cumpăr”. Este  cam neplăcut să vezi în toate parcările unde cineva ar plăti o 
taxă de parcare să fie ocupat de maşini care nu cred că plătesc taxă de parcare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am demarat o acţiune în acest sens.  Acum achiziţionăm o maşină de transport. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Mai este o maşină tot în situaţia aceasta în Dacia, în faţa Complexul comercial. 
Cred că maşina stă de 10 ani acolo. Au crescut buruienile prin motor. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 

Sunt peste 50 de maşini în situaţia aceasta, vă spun eu sigur.  
Dl.Borbeanu Simion 

 Creşte iarbă că este zona verde. 
 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 

Sunt care nu mai au nici cauciucuri.  
Dl.Borbeanu Simion 
Nu este cineva să le ducă? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Tocmai de aceea am adopta o hotărâre, urmează să facem un contract de 

asociere cu o societate care să facă acest lucru, să aibă  parc. Urmează să vedem. 
Problema pe care eu o ridic este  în legatura cu continuarea lucrărilor pe strada 

Livezilor până la intersecţia cu strada Merilor. Cred că sunteţi de acord, domnule 
Kovacs?! Rămân 200 de metri unde efectiv nu este canalizare, nu este conductă de 
apă, nu este asfaltat. Rog respectuos compartimentul de specialitate să facă 
demersurile legale. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 La asfaltarea străzilor, când s-a făcut canalizarea în “Micul Dallas”, cum s-a 
făcut? Am văzut că este trecut în ordinea de zi, dar cred că este singura stradă care a 
rămas neasfaltată,  pe Anemonelor. A apărut în ordinea de zi, este pusă. Se mai face 
anul acesta sau celălalt?! 
 Dl.Szots Ludovic 

Anul acesta. 
 Dl.David Ioan 
 Data trecută am ridicat problema apei la Cristur. Acum nu mai ridic această 
problemă, dar întreb când se va da drumul la apă? Toată lumea mă întreabă şi nu pot 
să dau nici un răspuns. Când se va da drumul la apă? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Este o problemă. Rezervorul s-a umplut de apă şi s-au făcut nişte verificări. 
Acum ar  urma să fie golit rezervorul şi ne-am împotmolit pe o porţiune de 30 de metri. 
Trebuie să asigurăm evacuarea apei din bazin  ca să nu deversăm vreo 300 mc de apă 
pe terenul proprietate privată. Asta este o problemă.  
 A doua problemă este staţia la clorinare. Am înţeles că Apa Prod a făcut nişte 
observaţii vis-à-vis de clorinarea apei, că de ce nu se foloseşte soluţia cu clorinare 
gazoasă. Într-adevăr nu se foloseşte acea tehnologie care este cam “răsuflată” şi de 
vreo 30 de ani şi am mers pe o variantă de tehnologie cu  clorinare lichidă şi dânşi 
acum dau din coate că de ce este aşa şi nu este cu metoda de acum 30-40 de ani. 
 Nu putem da drumul la apă neclorinată ca să ajungă la gospodăriile oamenilor. 
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 Dl. Oană Nicolae Dorin 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
 

 
 

Deva, 02 septembrie 2008 
 
 

            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

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