
 1 

 
 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 12 februarie 2008,  în  şedinŃa ordinară 

a  Consiliului  local al  municipiului  Deva 
 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum 
şi a DispoziŃiei  Primarului municipiului Deva, nr.298/2008. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 20 
de consilieri în funcŃie. 

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

Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 
anunŃându-vă că din totalul de 20 de consilieri în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa 
până la această oră un număr de19 consilieri, anuntându-si absenŃa domnul Stan Ion.  

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

Înainte de a intra efectiv în lucrările şedintei de astăzi vă informez că avem în 
sala un număr de cetăŃeni din satul Barcea Mică care vor să ridice nişte problemele în 
legatură cu anumite lucrări care s-au facut în satul lor. Ca să nu-i reŃinem până la 
sfârşitul şedinŃei, pentru că s-ar putea să se prelungească la nesfârşit, supun hotărârii 
dumneavoastră dacă le vom  da cuvântul la începutul şedinŃei sau la diverse aşa cum 
este normal. 

Cine este pentru ? Cine este împotrivă? Cine se abŃine? Deci în unanimitate .  
AveŃi cuvantul înainte de a se intra în lucrările şedinŃei. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Cei de la partea tehnica vă rog frumos să fiŃi aici pentru a da exact răspunsurile 

scurte la fiecare întrebare pe care o pun aceşti oameni, şi cei de la economic, doamna 
Nicula, să fie pregatită. CâŃi bani vor fi prinşi în buget pentru ei, de când se dă drumul 
la finanŃare, să plece oamenii lămuriŃi şi cu document la mână, le daŃi şi act la mână 
să vadă cei de la Bârcea.Sunt aprobaŃi bani în buget, după şedinŃă asta, tot ce există 
document, se înmânează, se face copie şi în urma discuŃiilor şi a celor înaintate de dl. 
Tonea se dau la oameni, la fiecare, ca să excludem poveştile şi minciunile, şi 
termenele şi …. 

Domnul Szots vă rog să ascultaŃi. 
Dl. Potopea Pavel delegat sătesc 
De o lună de zile bat pe la porŃile primăriei în calitate de reprezentat al satului 

Bârcea Mica, am înaintat o serie de acte în primul an, prin Primărie şi nu s-a rezolvat 
absolut nici o bornă de piatră nu s-a pus în satul Bircea mica. Au fost câteva hotărâri 
de consiliu care s-au aprobat, una istorica prin care s-a dat denumirea la străzi şi 
strada principală din Bârcea Mica, se cheama strada Câmpului şi într-adevar chiar aşa 
şi arata strada. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
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AŃi mai spus-o o data. 
Dl. Potopea Pavel - delegat sătesc 
Am mai spus-o tocmai de aia o repet, a mai fost o hotărâre prin care s-a 

aprobat să se modernizeze strada Câmpului în satul Barcea Mică, dar care ulterior a 
căzut din cauză că              s-a…..a apărut o alta hotărâre prin care se cere 
modernizarea, să se faca modernizarea, apă canal şi ce o mai fi, aşteptăm să vedem. 
În urma cu 4 ani, când au fost alegerile trecute,  oamenii din sat s-au obişnuit ca 
înainte de alegeri să li se dea câte ceva, pentru că la început, deci în urma cu 4 ani,  a 
venit şi  s-a pus pe jumătate din sat aerisirile de la gaz, s-au pus nişte capace doar pe 
jumătate . Acuma  poate tragem nădejde că se va continua cu ocazia noilor alegeri să 
pună şi cealaltă jumătate chiar dacă gazul nu funcŃioneaza şi nu ştim când va 
funcŃiona . Deci, oamenii m-au acuzat că …….. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Referitor la această întrebare,vă rog frumos, domnul Szots, vă rog frumos, vă 

rog frumos să fiŃi atenŃi, vorbiŃi între voi acolo, deci ce putem să răspundem concret la 
acest prim punct. Strada Câmpului, domnul Radu sau domnul Szots, care e situaŃia 
exactă ca să ştim toŃi aici, toŃi suntem interesaŃi. 

Dl. Radu Petru Dorin 
În prezent exista studiul de fezabilitate. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Cei cu el, este aprobat sau nu este aprobat? 
Dl. Radu Petru Dorin 
Este aprobat. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Este aprobat. Ce inseamna studiul de fezabilitate ? Explică - le la oameni. 
Dl. Radu Petru Dorin 
Estimarea lucrărilor care vor fi stabilite de executat. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Când se demareaza faza acestui studiu? 
Dl. Radu Petru Dorin 
La rectificarea din iulie. Studiu exista, dar executarea lucrărilor. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Executarea, dar de ce nu se poate executa după această şedinta de consiliu? 
Dl. Radu Petru Dorin 
Deci nu au fost finanŃati să putem asigura şi pentru amenajare strada Câmpului 

în Bârcea Mică. Nu avem finanŃare, în cazul în care la rectificarea bugetului să putem 
obŃine bani să putem demara această lucrare.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Bun, hai să trecem la …….. 
Dl. Potopea Pavel  - delegat sătesc 
Oamenii m-au acuzat că nu i-am reprezentat bine, că trebuia să stau aici, să 

mă mut în Primrie ca să se facă ceva. Sunt aici o parte din ei, trei persoane care 
…..dumnevoastră să le răspundeŃi. Eu ce să fac, mă duc să le spun, este hârtie. 
Hârtia nu astupă groapa, hârtia nu Ńine de cald, hârtia nu face mai nimic, îi acopera 
doar pe unii. Din bătrâni era o vorbă ”Vii se acoperă cu hârtii, morŃii se acoperă cu 
pământ”. Ce să mai zic, nu ştiu ce să mai zic… 

Dumneavoastră ştiŃi că se va face, dacă se mai face sau după cum se aud 
noile zvonuri s-ar putea că acum când ar fi să ni se facă şi nouă ceva să ne plasaŃi la 
Simeria. Nu ştiu toŃi oamenii vin şi zic “Domnule ne dă la Simeria sau nu ne dă”. Nu 
ştiu, dumneavoastră să spuneŃi oamenilor, mie degeaba îmi spuneŃi, eu le spun 
oamenilor, eu am ajuns…….Zice “Bă ne-ai minŃit la fel ca şi ei” AlŃii,  ce să mai  spun?  
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Dacă dumneavoastră ne puteŃi răspunde şi ne daŃi hârtii şi ne Ńin de cald, până 
se asfaltează drumul sau până vine gazul, sau până se face canalizare. La Bârcea 
Mare şi la Cristur care Ńin de Simeria se lucreză acum la canalizare şi la apă. În urma 
cu câtva timp când eu am venit aici la şedinŃă, am spus domnului Oancea, a spus că 
poate ei au făcut demersurile mai demult, avem şi noi acuma, iată de trei ani am făcut 
demersurile, eu ştiu, mai trebuie să mai treacă trei sau zece . 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Domnul Vasiu nu putem găsi o solutie prin şedinŃa de astăzi să prindem bani 

pentru lucrare în prima parte a anului. 
Dl. Vasiu Tiberiu 
Prin legislaŃie, după ce a fost finalizată, nu mai putem noi să ne ocupăm, ci o 

comisie de concesionare cadrul Ministerului Industriei şi ComerŃului din Bucureşti. Noi 
am făcut demersurile necesare, dar la prima licitaŃie nu s-a prezentat nimeni şi pe 
urmă trebuia să prezentăm o scrisoare din partea unui reprezentat de gaz, unei 
societăŃi care să se ocupe de distribuŃia sistemului în sine şi noi am făcut această 
scrisoare de intenŃie după care asteptăm o nouă licitaŃie şi facem demersurile. Eu am 
discutat cu dl. Potopea  şi mi-a spus că exact sunt 85 de case. Sigur că trebuie fiecare 
casă dacă spune ceva sau nu spune, deci nu-i rentabil pentru o societate…….. de aici 
de la Deva mi-a spus că nu sunt suficienŃi consumatori Rămâne să facem alte 
demersuri să vedem posibili investitori dacă vor veni în localitate. Nu-i chiar simplu. În 
legatură cu apa şi canalizare s-a facut un studiu ….. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Domnul Radu ce valoare are studiul de fezabilitate putem să …… 
 Dl. Radu Petru Dorin 

 10 miliarde . 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Studiul pentru Câmpuri pentru reabilitare. 
 Dl. Radu Petru Dorin 
Studiul există pentru Câmpuri. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Dar ce valoare, ca să putem prinde această valoare. 
 Dl. Radu Petru Dorin 
Cam 10 miliarde de lei. 
Dl Tonea Vasile 
10 Miliarde? E un sens giratoriu. 
Dl. David Ioan 
Deci vă dau eu nişte răspunsuri. Dacă toate casele din sat se leagă la reŃeaua 

de gaz, Primăria poate face ceva dacă se vor lega 10 nu poate să facă nimic. Nu are 
rost conducta aia de gaz până acolo dacă ai 10 contracte, deci nimeni nu o va prelua 
în exploatare . Este o chestiune, veŃi fi lamuriŃi după aceea. A doua problemă, nu se 
pune problema în nici un fel de a fi arondaŃi la Simeria. Doar că reŃeaua de apă care 
vine până la Bârcea Mare care este gestionată, este concesionată societăŃii Apaprod, 
unde lucrez şi eu, s-a estimat ideea că ar fi mult mai uşor să fie alimentată Bârcea 
Mică pe stradă prin reŃeau care vine prin aceeaşi conductă practic, din aceeaşi 
conductă care vine pentru Bârcea Mică, canalizarea, deasemenea. Acuma problema, 
există studiul de fezabilitate pentru drum. Vă spun pentru că vin din Cristur, vin din 
Bârcea nu i-a interesat Nu putem face drumul nu-l putem repara. Asta este motivul 
pentru care nu s-a făcut anul trecut din cauza apei din cauza gazului pentru că asta nu 
se poate şi din cauza canalizării Acuma revin la ….dacă va mai aduce apa în Bârcea 
Mică şi vom lua iarăşi numai câteva case, eu vă spun nu merită investiŃia, dacă 
canalizarea nu se va lega toată lumea la canalizare aşa cum este obligatoriu, este 
lege nu mai este tocmeală,  unul nu se leagă, doi nu se leagă, trei nu se leagă, unul 



 4 

vrea . Păi  nu se poate face asta. Branşamentul se face până la poartă. Ai apă în 
curte, n-ai apă în curte Ńi-l duce la poartă dar, va trebui să te legi şi la canalizare la 
apă, nu-i nevoie poŃi să nu o foloseşti Deci am anticipat de fapt, am început răspunsul 
cu drumul, de ce nu este gata pentru că va veni şi îl va sparge tot în … pe toate 
străzile din sat.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Bun, dar putem să urgentăm canalizarea şi apa înainte, ca să o putem cuprinde 

în prima etapă a  anului.  
Dl. David Ioan 
Se poate sigur că da.  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Poftim domnul Vasiu. 
Dl. Vasiu Tiberie 
E nevoie de vreo de 34 miliarde, o sumă destul de mare ca în prima faza 

să……dacă se ia în  cantităŃi mai mici, dacă se acceptă, nu ştim şi să pornim cu un 
proiect tehnic cu o anumită sumă de bani, să facem proiectul tehnic, să vorbim cu un 
expert tehnic.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Bun, faceŃi un amendament şi supuneŃi Consiliului local. 
Dl. David Ioan 
Mai vreau eu să vă atrag atenŃia ceva, tot sunteŃi reprezentaŃii …Domnilor malul 

Cernei, pe marginele drumului nu sunt gropi de gunoi. La dumneavoastră în sat a 
venit o vreme maşina care cară gunoiul şi acuma vine.Nu veniŃi aici în faŃa Consiliului 
să-mi  spună nu ştiu care că i-au umplut grădina sau terenul i l-a umplut de pet-uri de 
gunoie, de hârtii, de cutii de conserve şi aşa mai departe. MergeŃi pe malul stâng, dar 
nu pe dreptul, că pe malul drept este Bârcea, şi ăia sar la bătaie, v-aŃi dus pe malul 
stâng al Cristur-ului şi de acolo …cu tonele. 

DL. Chis Ludovic-sătean Bârcea Mică 
Dar, e Bârcea Mică, e la calea ferată şi acolo îl aruncă Cristur-ul .  
Dl. David Ioan 
FraŃilor vine maşina în sat, nu costă o avere. 
DL. Chis Ludovic--sătean Bârcea Mic  
Astăzi a venit remorca cu gunoiul şi l-a aruncat acolo.Da ce să-i fac eu? Să-l 

iau de gât? Saci cu sticle de plastic le-a aruncat acolo, veniŃi şi filmaŃi să vedeŃi ce e.  
Dl. Kovacs Francisc 
Vorbeam de drum, nu de salubritate domnule preşedinte. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
ConsemnaŃi acolo că dl Kovacs cere murdaria în continuare şi…………... 
DL. Chis Ludovic-satean Barcea Mica 
E dezastru acolo, e groapa ca la Deva. 
 Dl. Kovacs Francisc 
Dl. preşedinte nu-l lăsaŃi pe domnul Primar să dea ordin acolo, ca n-are dreptul. 

Ce să se consemneze? 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Conform legii eu pot sa intervin oricând. 
Dl. David Ioan 
Dl. Kovacs eu nu v-am acordat cuvântul.  
Dl. Kovacs Francisc 
Dar la dl. Primar i-aŃi acordat cuvântul? Şi dânsul trebuie să ceara cuvântul. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Dl. Vasiu să se intre cu proiectele în municipiu.  
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Dl. Vasiu Tiberiu 
Să mi se dea permisiunea să facem proiectele tehnice pe străzi. Sunt 

nominalizate denumirile străzilor . 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Exact, exact şi îl înmânaŃi la dl. Kovacs să vedem cum îl voteaza. Şi să se 

anunŃe  că se taie din alte părŃi, pentru că trebuie să explice cineva, nu poŃi să fii cu un 
picior într-o direcŃie şi cu un picior în cealaltă. Şi într-un deget şi într-o ureche. 

Dl. Ghergan Florian 
Domnule preşedinte, aceşti oameni sunt aici să ne spună că de 17 ani nu s-a 

făcut nimic pentru ei. Deci asta spunea colegul nostru, cel care depune în fiecare an, 
că nu s-a făcut nimic pentru ei. Deci a început cu gazul,  care avea o speranŃă că s-a 
ajuns până aproape. Nu s-a terminat treaba . Deci nu le dăm nici o….. În bugetul 
acesta nu există prins nimic pentru acest sat. La fiecare alegeri ne ducem şi le 
promitem că le facem şi nu am reuşit să le facem. Ideea este, haideŃi să vedem dacă 
nu putem să facem gaz că depindem de regionala nu ştiu care. Domnule, dar apa, 
canal şi drumul nu depindem de nimeni, haideŃi să prindem în bugetul de anul acesta 
sumele necesare măcar să facem proiectele, să ne apucăm să vedem de unde putem 
să le dăm apa, să facem tot ceea ce trebuie şi să le dăm oamenilor, ca fac parte din 
urbea noastră . Despre asta e vorba, haideŃi să prindem…... Eu nu ştiu de ce s-a făcut 
acest buget şi chiar să nu se ia în seamă  măcar ceva. Oamenii nu au numai această 
problemă. 

Dl. David Ioan 
Mai scurt, vă rog frumos. 
Dl. Ghergan Florian 
Dl presedinte… 
Dl. David Ioan 
Nu am intrat în lucrările şedinŃei, deci facem politică acum.  
Dl. Ghergan Florian 
Nu facem politică acum, faceŃi dumneavoastră politică. Eu vă spun că aceşti 

oameni sunt cetăŃeni ai urbei noastre şi că au drepturi. Plătesc taxe şi au dreptul să…  
Dl. David Ioan 
Au toate drepturile, dar au şi obligaŃii. 
Dl. Ghergan Florian 
De ce nu mă lasaŃi să-mi spun punctul de vedere, eu nu v-am întrerupt pe 

dumneavoastră. 
Dl. David Ioan 
Dar v-am deranjat  cu ceva? 
Dl. Ghergan Florian 
Da, nu mă lăsaŃi să vorbesc. 
Dl. Morar Marcel 
Este preşedinte, din această cauză. 
Dl. David Ioan 
Şi dacă este preşedinte trebuie să ne întrerupă? 
Dl. Morar Marcel 
Are nişte drepturi, domnule coleg. 
Dl. David Ioan 
ZiceŃi domnul Ghergan, vorbiŃi.  
Dl. Ghergan Florian 
MulŃumesc frumos.  
Dl. David Ioan 
Gata, aŃi terminat. Acum vrea domnul Kovacs. LăsaŃi să ascultăm oamenii, vor 

să vorbească. 
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Dl. Ghergan Florian 
Da. Eu, staŃi că nu am terminat, staŃi aşa că nu am terminat . Eu vreau ca una 

din doleanŃele dânşilor să fie prinsă în acest buget. 
Dl. David Ioan 
Asta şi încercam. 
Dl. Ghergan Florian 
Şi de ce nu aŃi făcut-o până acuma? 
Dl. David Ioan 
Cine să o facă, eu sau dumneavoastră? 
Dl. Ghergan Florian 
Cine a făcut propunerea de buget domnule preşedinte? 
Dl. David Ioan 
De ce n-am făcut-o împreuna domnul Ghergan? Eu şi dumneavoastră.  
Dl. Ghergan Florian 
O facem acuma, de asta suntem aici. 
Dl. David Ioan 
Sigur că da, poftiŃi vă rog. 
Dl Virtan Nicodin-satean Barcea Mica 
Vă rog să mă iertaŃi o să vorbesc puŃin cam dur, dar să stiŃi din cauza edililor, 

din cauza consiliului am ajuns în situaŃia ca din oameni să fim neoameni De zeci de  
ani de când umblam pe drum, am umblat şi la prefectură şi anul ăsta am fost la 
prefectură, şi anul trecut, şi în 2005 nimeni numai promisiuni pe hârtie. Minciuni pentru 
noi. Am impresia că undeva, memoria la cineva e numai cu minciuni  care valorează 
hârtii, dar mai trebuie să nu promită. Noi nu dorim ca toate problemele noastre să fie 
rezolvate într-un an  Din 1995 de când s-o început gazul nici acuma să nu avem gaz. 
Noi nu facem parte din municipiul Deva? Nu facem parte acuma din marea familie a 
Europei? Suntem marginalizaŃi? Unii cred ….ca să ajungem la exterminare. Eu aşa le 
consider domnule, dacă tot umblăm pe drumuri. Ni s-a promis că bagă gaz, face 
canalizare aduce apa, podul peste drumul Cerna. CuraŃărea iazului unde se scurge 
apa de pe dealuri, când sunt ploi, că toata apa se duce acolo aia, îi infundată complet 
pentru că nu s-a prevazut în proiectul când s-a facut Cerna. Este un iaz care capteaza 
apa de pe dealuri şi tot… Dar cel mai mult care ne doare e gazul şi podul peste râul 
Cerna. Nu putem…. Mâine, poimâne cade jos.  

Domnul Primar a fost acolo de vreo două, trei ori….promisiuni. Hai să facem 
într-un an una. Cade podul. Mâine, poimâne cu vehicule nu se mai poate umbla, doar 
cu picioarele şi după aia trebuie să mergem prin Pestiş, să venim înapoi la  Bârcea 
sau prin Cristur. Pe unde să mergem?  

Eu m-am saturat domnule să umblu şi pe la Prefectura zice că-i hârtie aici la 
Primărie din 21 noiembrie, nici un răspuns, am aici hârtie din 5 octombrie, nici un 
răspuns. Când am spus la domnul prefect păi zice”n-ai primit?”, păi nu, da eu acuma 
dânsul o trimis? Păi,  eu acuma nu am primit răspuns de la Primărie. Spun eu este 
proverbul romanesc ”Omul rabdă cât rabdă până la os”, dar la noi a intrat în măduva 
oaselor. 

Şi cu gunoiul de acolo, eu n-am nimic cu gunoiul de la Bârcea Mică, nici nu 
trebuia să pomenească de aşa ceva, dincolo de Cerna nu-i Bârcea Mică. Vă rugăm să 
o luaŃi în foarte serios, noi suntem dispuşi, ştim că nu rezolvăm, dar pătăm onoarea 
României. O să mergem la Parlamentul European, domnule că suntem marginalizaŃi 
şi bătaia de joc.Acuma când sunt bani să nu se faca nimic. E de neconceput aşa 
ceva. Nu avem pretenŃii toate odată, noi ştim, ne dăm seama, dar nu cu promisiuni. In 
2005 dl. Primar a promis că face şi birou pentru cele două localităŃi la Cristur şi 
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Bârcea, unde să ne plătim taxele şi impozite, să fim mai aproape. Noi majoritatea 
suntem vârsta a treia, care plătim impozit că tineretul e plecat la muncă. Să mă duc eu 
la 10 km să–mi plătesc act,  sau în localităŃi unde sunt mulŃi. Aici în municipiul Deva să 
nu-i daŃi importanŃă la această localitate. Nu mai putem suporta, ne aduce… aşa şi 
scrie la domnul prefect, ne ducem la toate forurile din Ńară şi după aia scriem şi la 
străini să vadă ce-i în Ńara asta. Nu se mai poate . Multumesc. 

Dl. Cara Mircea- satean Barcea Mica 
Domnule preşedinte, poate dumneavoastră ştiŃi când s-a făcut canalizarea 

Cernei. Maşinile de tonaj mare cărând atâta piatră, s-au angajat dânşii că fac strada 
după ce termină lucrarea şi fac podul de peste Cerna.Nimic. 

Dl. David Ioan 
Eu  nu am vrut să provoc, decolmatarea Cernei nu a facut-o Primăria. 
Dl. Cara Mircea- satean Barcea Mica 
Eu ştiu că nu Primăria , de asta am spus…………. 
Dl. David Ioan 
La vremea respectivă când erau ei şi s-a constatat că iazul ăla este …sau nu 

este curăŃat, nu e târziu nici acuma, dar eu acum aflu despre  aceasta si dl Primar la 
fel . Nu e treaba noastră. 

Dl. Cara Mircea- satean Barcea Mica 
Stiu că problema, că nu a facut-o Primăria. Şi atuncea după ce s-a făcut 

aceasta, maşinile de tonaje, nici măcar şoferii care veneau cu maşinile nu erau 
conştienŃi, mergeau cu viteză şi au început să crape casele. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
A fost o mică problemă acolo, probabil că această greşeală costă mult timp de 

acum înainte, cu sau fară voia noastră, mai mult sau mai puŃin politizată. Vi s-a spus 
atunci, de către experŃi, că nu are nici rost să  mai mergeŃi pe serpentine făcute de 
ape. Nu au vrut oamenii. Nu a vrut să cedeze nimeni din capătul terenului, ca să 
excludem…….. 

Dl. Cara Mircea- satean Barcea Mica 
 Stiu care a fost  problema.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Au întarit digul acolo, care nu a Ńinut mai mult de o lună de zile. La prima ploaie 
a fost degradat, dacă se facea podul băgam acolo o gramadă de bani, podul azi nu 
mai exista, din cauza unor orgolii şi a unor neinŃelegeri din partea locuitorilor . Nu am 
putut să ne luptam cu ei şi atuncea ……... 

Dl. Cara Mircea- satean Barcea Mica 
Noi ştim care a fost problema cu împartirea pământului. 
Dl.Primar Mircia Muntean  

 Noi acum încercam să reparam ce au stricat alŃii. 
Dl. Cara Mircea- satean Barcea Mica 

 Atunci când s-a împarŃit s-a luat din Cerna în Cerna, din Cerna Mică în Cerna 
Mare şi după aceea  au venit cei de la Ape şi au spus că Cerna are o suprafaŃă de 
pământ şi Cerna mică……. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Am vrut să venim cu ea să eliminăm toate strangulările astea, toate…..oamenii 

nu au vrut. 
Dl. Potopea Pavel delegat satesc 
Domnule preşedinte, că tot aŃi adus aminte de gunoaie, aveŃi PoliŃie 

comunitară, vă rog să îmbracaŃi unul civil, că dacă apare în uniformă, şi să-l plătiŃi o 
săptămână şi să stea, să patruleze acolo, dar aşa……. 

Dl. David Ioan 
Nu spuneŃi acuma că s-ar putea să nu mai ducă gunoi acolo. 
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Dl. Potopea Pavel delegat satesc 
SpuneŃi-o acuma şi să vădem câŃi prindeŃi din Bârcea Mică sau din Cristur sau 

că vin cu maşina din oraş şi-l golesc acolo. 
Si altă problemă, asta nu ştiu de cine Ńine. Referitor la viitoarea groapă 

ecologică se va face sau nu se va face în zona noastră? 
 
Dl. David Ioan 
Deci SC Salubritatea……. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Şi dacă se va face, se va face un drum special, care nu trece prin sat.  
Dl. Potopea Pavel delegat satesc 

 Da, dar aia trebuie să ceara părărea…… 
Dl. David Ioan 

 SC Salubritatea deŃine terenul undeva pe deal, în ideea că acolo va fi o groapă 
cândva, dar deocamdată nu este nimic concret şi nici SC Salubritatea nu este în 
masură să aibă asemenea lucruri să facă groapa ecologica să se dubleze. 

Dl. Potopea Pavel delegat satesc 
 La Bârcea Mare a fost o şedinŃă unde am fost anunŃaŃi că va fi groapa judeŃului 
sau a jumătate din judeŃ care o va face o firma franceză şi nu ştiu…. Oficial nu ne 
spune nimeni numai ne trezim cu …… 

 Dl.Primar Mircia Muntean  
Domnul David vă poate da orice amănunt pentru că recent a fost în consiliu de 

administraŃie şi la ultima şedinŃă nu s-a discutat absolut nimic despre groapă. 
 Dl. David Ioan 
 Deocamdată nu este nimic concret.  
 Dl. Potopea Pavel delegat satesc 
Aşteptăm să mai vedem. MulŃumim mult. 
Dl. David Ioan 

 Dl. Kovacs … 
Dl. Kovacs Francisc 
O singură problemă. Domnul Vasiu să prezinte mâine, vin eu aici, să prezinte 

demersuri care s-au facut la forurile…, la minister s-au unde s-au facut pentru 
terenuri.  Asta e prima problemă. 

Dl. David Ioan 
AŃi înŃeles? Vi le poate prezenta acum. 
Dl. Kovacs Francisc 
A doua problemă. Reprezentantul dumneavoastră, vreau să vă spun cu toată 

responsabilitatea, este unul din cei mai buni reprezentanŃi ai satelor. De nu ştiu câte 
ori am stat de vorba amândoi, de nu ştiu câte ori am dus vorbele dânsului mai 
departe, nu s-au rezolvat problemele, probabil că nu a stat în potenŃa primăriei, şi asta 
este posibil. Dar este inadmisibil, acest om vine la toate şedintele, ia cuvântul aproape 
la toate şedintele si să nu fie băgat în seamă de trei ani, acuma să-i dăm 
indicaŃii………. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
SusŃin punctul de vedere al dlui Kovacs, deci el s-a bătut şi eu cred că destul 

de bine şi a vorbit clar din punctul asta de vedere. Probabil că a existat….  
 Sigur, că un singur lucru nu îl spune domnul Kovacs, foarte mulŃi bani au mers 
şi în direcŃia reparaŃiilor drumurilor, unde e legată de zona în care locuieşte 
dumnealui, am fost personal cu dânsul, în care de multe ori am luat banii 
dumneavoastră şi i-am alocat la strada lui, dar asta nu poate spune domnul Kovacs că 
o spunem noi colegii, că asta este adevarul întotdeauna a primat cel mai mare partid 
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electoral, deci în cauza asta aŃi fost lăsaŃi şi-i vina tuturor, nu numai a mea sau a 
domnului Kovacs, a tuturor, inclusiv a colegilor. 

 Dl. Kovacs Francisc 
 Vă rog sa retineŃi că domnul Primar nu are nici o vină, de vină sunt eu. 

 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Şi eu şi dumneavoastră. 

Dl. Kovacs Francisc 
 Pentru că am stat de vorba………..AŃi fost acolo de trei ori şi aŃi vorbit…. 
 

Dl Virtan Nicodin-satean Barcea Mica 
Marea majoritate a consilierilor nici nu ştiu unde este Bârcea Mică. 
 Dl. David Ioan 

 Nu sunt permise discuŃiile, fiecare primeşte cuvântul şi vorbeşte. 
Dl. Kovacs Francisc 
Domnul preşedinte, domnul Primar intervine. 
 Dl. David Ioan 

 Nu mai interveniŃi. 
Dl. Kovacs Francisc 

 In anul trecut, o singura fraza mai am, anul trecut s-au făcut de 95 de miliarde 
lucrări suplimentare în Deva.Eu nu cred că nu ar fi fost bani să se rezolve şi probleme 
de la Bârcea Mică, nu cred asta. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Corect, dar s-au facut şi la dumneavoastră, aia este. 
Dl. Kovacs Francisc 

 Nu pentru mine domnul Primar, că eu nici nu stau acolo, iar sunteŃi prost 
informaŃi. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, pe străzile la care aŃi mers cu mine şi le-am susŃinut împreună. Corect. 

Dl. Kovacs Francisc 
 Da, da, da. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci asta spuneŃi-le, că am dat prioritate la străzile la care m-aŃi rugat 
dumneavoastră, ce era să fac?  

Dl. Kovacs Francisc 
 Din cauza asta nu le-aŃi făcut la Bârcea?! Domnul Primar…. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, dar trebuie să facem canalul, să nu spargem ulterior, de asta trebuie sa-l 
rog pe dl. Vasiu să prindă un tronson, aşa cum a spus domnul Ghergan, de 
canalizare, iar podul, podul    l-am avut şi cu programe de alt fel, de mediu şi de ……. 
 Dl. Tonea Vasile 
 Domnul Primar, dumneavoastră spuneaŃi să nu politizăm, v-aş ruga să nu 
politizăm..  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deloc, chiar deloc. 

Dl. Tonea Vasile 
 Treaba asta e atât de complexă şi atât de reală pentru oamenii ăştia, încât nu 
trebuie să o politizăm,trebuie să facem abstracŃie de poziŃia politică . Trebuie să luăm 
în considerare faptul că este o localitate aparŃinătoare municipiului reşedinŃă de judeŃ. 
Exact cum v-am spus în material, că de aici s-a plecat de la informarea mea. Pentru 
că eu am fost la oamenii ăia, au venit în audienŃă şi la domnul deputat şi la mine în 
calitate de consilier ales la faŃa locului şi tot ce spun eu se confirmă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Mi-aŃi înaintat memoriu. 
Dl. Tonea Vasile 

 V-am pus în spate şi toate demersurile şi toate răspunsurile care li s-au dat. Li 
s-au dat răspunsuri, li s-au fixat nişte termene, oamenii au aşteptat, dar au aşteptat în 
van. Oamenii ăştia pl[tesc şi ei impozite şi este ruşinos  ca să mergi din Deva, care 
are un grad de civilizaŃie, să intri în sat şi să spui “unde eşti?”, “ păi în municipiul 
Deva”, cum arată municipiul Deva? Cu praful ăla, cu drumurile alea de acolo, n-are 
cum să arate a municipiul Deva, trebuie să-i spui cuiva cum să intre în municipiul 
Deva. Şi nu cer atât de mult, se putea face pentru că sume au avut şi eu v-am şi spus 
]n adresa înaintată de mine, că dacă se  fac mai riguros priorităŃile, se pot găsi bani 
pentru a îi aducem şi pe oamenii aştia la un minim de civilizaŃie. Că nu cer decât apa, 
gaz, drumuri, atât cer. Nu cer mare lucru. Nu cer păun, nu cer sensuri giratorii, nu cer 
altceva oamenii aştia, ci lucruri absolut normale. 
 Şi de asta v-aş ruga să găsiŃi astăzi domnul Primar, trecând peste orice aspect 
politic, să găsiŃi astăzi resurse financiare măcar pentru un proiect să plece şi oamenii 
ăştia de aici. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dl. Vasiu, dl. Szots veniŃi cu o propunere, retrageŃi-vă două minute cu doamna 
Nicula şi faceŃi o propunere, inclusiv de la reparaŃiile de drumuri, puteŃi aloca o sumă 
de 5-6 miliarde de acolo din….. 
 Dl.Blendea Zamfir 
 S-a dus o politizare excesiva cu sat Bârcea Mică, dânsul a ridicat o problemă şi 
nu vrea să discute tehnic problema alimentării cu gaz metan,  care lucrarea este 
facută de cât timp? Domnilor eu nu sunt specialist în gaz metan, că sunt economist. 
Lucrarea aia dacă nu a fost recepŃionată şi pusă în funcŃiune, puŃeti să vă luaŃi la 
revedere de la ea. Şi asta aş fi vrut, politicienii să uite de politică şi să spună care este 
treaba. Nu ştiu a cui este vina, atunci, în 1990,  domnul Primar nu ştiu dacă era atunci, 
acum să dăm vina pe dânsul. Haide un pic să vedem aspectul tehnic şi economic. 
Lucrarea aia dacă nu a fost recepŃionată atunci nu se mai poate recepŃiona. Dânşii vă 
mint acum, care vor să faca politică, să caştige campanie electorală, pe nu ştiu ce, pe 
nu ştiu cum. Deci nu este, deci aia este minciună.  
 Hai să vedem, să o luam de la zero acuma domnilor. Aia trebuie scoasă….. 
PoftiŃi? Domnule eu nu sunt inginer, dacă este vă contraziceŃi. CitiŃi acolo este partea 
tehnică acolo 

Dl. Kovacs Francisc 
 Cu cine vorbiŃi? 

Dl.Blendea Zamfir 
PoftiŃi? 
Dl. Kovacs Francisc 
Cine a vorbit de gaz? 
Dl.Blendea Zamfir 
Dansii au vorbit de gaz . 
Dl. Kovacs Francisc 
De ce arătaŃi încoace? De ce arătaŃi în direcŃia asta? 
Dl.Blendea Zamfir 
Prea aŃi politizat-o aşa. 
Dl. Tonea Vasile 

 Domnul Zamfir, dacă în ’91…… 
Dl.Blendea Zamfir 

 Nu, din '90. 
 Dl. Morar Marcel 
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 Domnule preşedinte păstraŃi liniştea în sală.  Domnule preşedinte mă simt 
jignit faŃă de atitudinea colegilor. 

 Dl. David Ioan 
 Domnilor…… 

Dl.Blendea Zamfir 
 Şi atunci să tragă la răspunde pe cine trebuie, acuma ne spune că……. Danşii 
au perfectă dreptate, dar nu e tot. Trebuie alimentare cu apă şi canalizare la…….. 

Dl. Kovacs Francisc 
 Domnul coleg  lucraŃi acolo….. E conflict de interese, şi normal să-l apăraŃi. 

Dl. David Ioan 
 Domnul Primar, domnul Kovacs după şedinta vă explic tot. 

Dl.Blendea Zamfir 
 HaideŃi să vedem acum ce putem face în situaŃia respectivă, nu să-i minŃim pe 
oameni în continuare, că asta facem. 
 

 Dl. David Ioan 
Domnul Vasiu. 
Dl. Vasiu Tiberiu 
Domnule preşedinte dacă-mi pemiteŃi, să luăm o hotărâre acum, poate ar fi mai 

bine aşa. 
Dl. David Ioan 
Nu putem, retrageŃi-vă cu dânşii în birou, lămuriŃi-le fiecare chestiune……. 
Dl. Vasiu Tiberiu 
Domnule preşedinte nu ştim valoarea lucrării şi atunci am putea să greşim mai 

bine să lăsăm, să le cerem îngaduinŃa până în iulie şi atunci vom şti exact  mergem cu 
o anumită sumă. 

Dl. Tonea Vasile 
În ce an domnule? În  ce an? 
 Dl. David Ioan 
Ar fi bine până atuncia, totuşi va trebui să meargă cu ceva acasă, să-şi 

lămurească sătenii. Deci puteŃi să vă retrageŃi acuma să le daŃi toate informaŃiile. De 
ce Ńeava de gaz nu a fost terminată, de ce nu s-a ajuns la introducerea ei, de ce s-a 
amânat asfaltarea, pentru ca pentru apa şi canalizarea s-a pus problema numai de 
anul astă. Vă rog să le explicaŃi pentru ca dumneavoastră aveŃi documentele, pentru 
că aveŃi studiile de fezabilitate şi aşa mai departe. 

O mare parte din probleme, dacă m-aŃi fi căutat pe mine în particular, vi le 
dădeam eu. 

 Dl. Potopea Pavel delegat satesc 
Am incercat să le explic, dar…. Nu depinde de primărie ca să se concesioneze 

gazul.  
 Dl. David Ioan 

 Sunt foarte multe lucruri care nu depind de primărie. O singură chestiune: 
podul. Ala se poate face imediat,  dar de ce şi cât va Ńine? ŞtiŃi şi dvs. foarte bine. 

DL. Chis Ludovic-satean Barcea Mica 
Podul acela l-a facut unitatea militară, ultima dată şi e de foarte mult timp făcut 

şi a Ńinut. Pe stâlpi de lemn, totuşi a Ńinut. Pe acolo au trecut tractoare.Cu gazul metan 
poate ştiŃi, poate nu ştiŃi, din 1995 noi am dat 1 milion de familie, 1 milion de familie. 
Acum când s-au dat banii înapoi, nu dobândă după ei, nu nimic absolut, 1 milion ne-
au dat, 994 de lei. Atât am dat, atât am primit înapoi. În  1995 a fost alta sumă şi în 
2005 a fost alta sumă. 

 Dl. David Ioan 
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Aici a fost greşeală unora dintre cei care au gestionat treaba de la Bârcea Mică. 
Pentru ca iniŃial, nu are rost să Ńin consiliu, vă explic în particular, vă explic în amănunt 
ce s-a întamplat, cum la Cristur a mers şi la Bârcea Mică nu a mers, când putea să 
meargă în amândouă satele Vă explic, dar nu acum, că deja Ńin colegii. 

DL. Chis Ludovic-satean Barcea Mica 
 StiŃi care a fost domnule preşedinte problema?  Au pus o dată Ńevile în pământ, 
nu a fost bine. Le-au scos, le-au pus deasupra, a treia oara, le-au băgat iar în pământ. 

Dl.Oana Nicolae 
 O rugaminte am. Trebuie rezolvata problema oamenilor din Bârcea, dar să fim 
realişti, astăzi în şedinta de consiliu local nu se poate rezolva. De ce să nu facem cu 
totul altfel să se faca actele  şi săptămâna viitoare convocăm o şedinŃă de îndată în 
care să rezolvam efectiv problema lor. Până atunci să se pregatească actele, să se 
faca proiectul de hotărâre, ne întâlnim toŃi, şi toŃi când trebuie să ne întâlnim, să 
rezolvam problema de Bârcea, şi săptămâna viitoare ne întâlnim în cunoştinŃă de 
cauză cu actele făcute, cu tot ce trebuie. Că aşa, putem să stăm astăzi până la ora 7 
seara şi tot nu apucăm să luam nici un fel de hotărâre cu privire la această situaŃie 
care este disperată pentru dânşii, dar nu avem ce face. Mai bine amânăm problema 
asta cu o săptamână, să convoacăm o şedinŃa de îndată de azi pe mâine, venim toŃi şi 
rezolvăm problema. Până atunci să se facă actele. 

Dl. David Ioan 
 Convocăm o şedinŃă extraordinară care va fi……. 
 

Dl.Oana Nicolae 
 Cât mai urgent posibil, să se pregatească actele. 

Dl. Morar Marcel 
Domnule preşedinte, trecând peste faptul că, oarecum nu mi se pare normal 

situaŃia ca unii colegii să vorbească, cu cuvântul dat de preşedinte, iar alŃii să-şi facă 
numărul în cercul de cunoştinŃe din jurul dânşilor. Deci trecând peste acest aspect şi 
vă mulŃumesc că mi-aŃi dat cuvântul, vreau să vă spun că, deşi situaŃia colegilor care 
a fost ridicată, nu prima dată, e adevărat, nu este una singulară, nu este una făra 
probleme, vreau să întreb colegii care boicotează alŃi colegi care încearca să dea un 
raspuns  concret  şi la obiect asupra problemelor ridicate, de ce nu au făcut dânşii 
astfel de proiecte, de ce nu s-au ridicat dânşii să spună “domnule propunem un buget 
de … pentru această problemă, ne raliem soluŃionării imediate a acestei probleme şi 
facem toate demersurile către conducerea primăriei, în consiliul local” asfel încât ca 
această problemă să nu tărăgăneze de 7 ani de zile, de 5, de trei luni sau de nu ştiu 
când şi să se rezolve imediat…. Si atunci sunt convins că toata lumea ar fi fost 
multumită. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Pot să vă spun şi eu, îmi permiteŃi să  vă dau răspuns. Vă spun de ce, pentru 

ca în momentul în care dumneavoastra vorbiŃi corect, pe întelesul tuturor, propunând 
o soluŃie exactă, camerele de luat vederi pleacă, reprezentanŃii mass - media au 
disparut fără urmă cu capul în….Deci asta este corectitudinea media locala. Când 
vine cineva şi bate câmpii, vorbeşte prostii, vorbeşte pe lângă lege, vorbeşte pe lângă 
iniŃiative, atunci toată lumea filmează ca să vadă activitatea respectivă. Asta este 
domnule Morar. 

Dl.Oana Nicolae 
Asta o ştim, nici nu trebuie să ne…nici nu ne aşteptăm la altceva. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aceeaşi veşnici care s-au opus la orice, oricând.  
Dl. David Ioan 

 PoftiŃi domnul Ghergan. 
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 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule preşedinte mă bucur că mi-aŃi dat cuvântul Vreau să îi spun colegului 
că noi am făcut un demers scris cu toate problemele care sunt în satul Barcea Mica. 
Deci, am făcut un demers scris, am inştiintat pe domnul Primar şi conducerea 
primăriei, birourile de specialitate ca să gasim o soluŃie să rezolvăm …..şi am spus 
aici, domnule una din probleme, aud că avem un studiu de fezabillitate. HaideŃi  să 
prindem valorile care sunt în buget şi facem ceva pentru aceşti oameni. Asta a fost… 

Dl. David Ioan 
E o lucrare făcută, aproape. Nu mai că……….. 
Dl. Ghergan Florian 

 Păi există studii de fezabilitate . 
Dl. David Ioan 
Domnul Blendea spunea foarte bine, domnul Ghergan, nu sunteŃi în temă, îmi 

pare rău. Nu sunteŃi în tema deloc cu chestiunea, nici a gazului, nici a restului. 
Dl. Ghergan Florian 

 Nu vorbim de gaz. 
Dl. David Ioan 

 Haideti să încheiem o dată. 
Dl. Ghergan Florian 

 Eu cred…..Nu, dumneavoastră nu vreŃi să înŃelegeŃi, gazul dacă nu ne stă în 
putinŃă, toate celelalte ne stau în putinŃă, domnule preşedinte. Dar, dacă nu vrem să 
ne implicăm, dăm vina tot pe aceşti oameni, că poate sunt….ne-au deranjat că au 
venit până aici să ne întrebe dacă nu putem să-i ajutăm cu ceva, despre asta-i vorba. 
De ce trebuie să politizăm? Nu politizăm. 
 HaideŃi una din doleanŃelor dânşilor s-o punem şi să o prindem în buget. Asta-i 
problema. 

Dl. David Ioan 
Acum şi aici, nu? 
Dl. Ghergan Florian 
Noi am depus acea cerere înainte. Se putea lua in atenŃie. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este luată in atenŃie. 
Dl. Morar Marcel 
O singură remarcă, mulŃumesc domnule preşedinte. Singurul argument că 

demersul scris că nu este unul de formă, este faptul că te interesează şi finalitatea lui. 
Care este finalitatea acelui demers scris ? Daca domnul Ghergan are un demers, o 
finalitate a acestui demers scris, îl rog să-l facă public, dacă nu ……. Multumesc. 

Dl. David Ioan 
Deci am terminat subiectul. 
Dl. Oana Nicolae 
Imediat. Uitându-mă mai atent un pic pe lista de la buget care trebuie să o 

cunoaşteti. Vă rog să-mi permiteti să vă spun la Cap. IV  “Cheltuieli de proiectare 
pentru elaborare studii”- “Modernizare strada Campului – Barcea Mica”, ”Modernizare 
strada Dealului- Barcea Mica”, “Modernizare strada Porumbei – Barcea Mica”, 
“Modernizare strada Cernei – Barcea Mica”, “Modernizare strada Iazului – Barcea 
Mica”, “Modernizare strada Vaii – Barcea Mica”, care sunt prinse în proiect. Şi acuma, 
peste proiect, colegii degeaba spun….., dl. Ghergan spune că dânsul a venit cu 
propunere. Nu aveam nevoie de propunere, că propuneri poate face oricine. Trebuia 
să vina cu un proiect de hotărâre, facem canalizarea, ne-am interesat costa 200 de 
milioane, prindeŃi-i în buget. Un proiect de hotărâre, o expunere de motive şi nu avea 
nici o problemă.   

Dl. David Ioan 
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 Considerăm subiectul încheiat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai durează puŃin. Domnul director Szots. 

 Dl. Szots Ludovic 
 Dacă îmi permiteti . Eu cred că ar trebui să ieşim din cercul ăsta vicios, să 
rezolvăm problema dacă veŃi fi de acord. Nu mai Ńin minte care dintre domnii consilieri 
a propus să prindem bani pe proiect şi eu consider că aparatul propriu, până ce se 
ajunge la punctul de pe ordinea de zi ….ultimul, putem găsi niste solutii că să avem o 
suma de …pentru proiectarea retelelor de apa si canal si a drumului de la Bârcea 
Mica. Oricum, executia lucrarii pentru alimentare cu apă de la Bârcea Mică nu se 
poate face până nu se termina investiŃia de la Cristur care este strict legată de 
această investiŃie, şi atunci proiectul tehnic şi detaliu de execuŃie îl putem executa în 
vara şi la rectificarea bugetului am putea găsi alte surse să ne încadram în proiect. 
Nici atuncea nu putem să mai facem altă şedinŃă de îndata, care ar însemna că nu 
votam bugetul astăzi. Atunci iar mai amânăm încă o săptămână . 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Multumim, nu – mi rămâne decat să îi salut şi să ……. 
Dl. Szots Ludovic 
Dacă sunteŃti de acord cu varianta ………. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Personal îmi cer scuze, poate că trebuia cu un an, doi mai repede, dar asta a 
fost şi acum e târziu. 

Dl. Szots Ludovic 
 Deci încercam să găsim acum soluŃii până la urmă? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, sigur, astăzi să găsiŃi, până la buget. 

Dl. David Ioan 
Deci subiectul este inchis. În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin 

în vederea prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 29 
ianuarie 2008, precum şi a procesului verbal al şedinŃei Consiliului local. 

Dl.Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesului - verbal al 
şedinŃei Consiliului local din data de 29 ianuarie 2008, însoŃita de un proces-verbal în 
care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 29 ianuarie 2008 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.104/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

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

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 35 de puncte si 7 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 41 de hotarari, respectiv de la nr.4 - 44.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 29 ianuarie 
2008.  
            Dl.David Ioan 
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Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 
ianuarie 2008. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 ianuarie 2008 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenti 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.        

 
Dl.Primar Mircia Muntean  

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

1. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 
terenuri situate in intravilanul municipiului Deva si a localitatilor 
apartinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea vanzarii locuinŃelor construite din fondurile statului in baza 

Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Stabilirea modului de desfasurare a examinarii persoanelor fizice care 

doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Ansamblu de locuinŃe P+M, accese si amenajari exterioare”, municipiul 
Deva, str.M.Sadoveanu, f.n.,  jud.Hunedoara; 

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

„Construire locuinŃă in regim de inaltime P+1E” municipiul Deva, str.22 
Decembrie f.n., jud.Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.484/2007; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 

nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de 
evaluare si selectionare a proiectelor; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Ansamblu de locuinŃe sociale Deva – 

Archia”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.345/2007 prin care 

s-a aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru 
investitia „Parcul Bejan – Deva” si depunerea proiectului la Ministerul 
Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru finantare nerambursabila prin 
Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de 
spatii verzi in localitati;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.455/2007 prin care s-a aprobat 

implementarea proiectului „Parcul Bejan – Deva”, finantat de catre 
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile – Administratia Fondului pentru 
Mediu din Fondul pentru Mediu; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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11. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare 
autoturisme pe Calea Zarandului, sector cuprins intre strada Mihail 
Kogalniceanu si strada Mihai Viteazu din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens giratoriu 

la intersectia B-dul 1 Decembrie cu B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

cai de acces str.Horea – str.Barbu Lautaru din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare 

prelungire str.Petru Rares din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

parcare pe str.Bejan tronson str.Mihai Eminescu – Uzo Balcan din 
municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajarea 

parcare pe str.Dr.V.Suiaga pe ambele parti din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

parcare pe str.Minerului tronson str.Mihai Eminescu – Uzo Balcan pe partea 
dreapta din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sala oficiere casatorii la 

parterul imobilului din B-dul 1 Decembrie nr.10 Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

parcare pe str.Mihai Eminescu tronson cimitir catolic – cimitir ortodox Bejan 
pe ambele parti din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Vulturului, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Surianu, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Canalizare pe strada Constantin 

Brancusi, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Granitului, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Scorus, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Hortensiei, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Zenitului, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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27. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 
strada Paiului, Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Nordului, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Viorelelor, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Colector ape menajere si pluviale 

Orizont III, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Racord canalizare menajera „Centrul de 

educatie, invatamant si cultura Hunedoara – Deva Teglas Gabor Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Liceul de arta si gradinita Deva, rest de 

executare – finalizare”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea valorii de deviz a obiectivului „Alimentare cu apa si canalizare in 

localitatea Archia” completat si recalculat la data de 04.02.2008; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare in zona 

strazilor Rosetti, Zambilei şi Lăstun, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Completarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.308/2007 privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru 
construirea de locuinŃe proprietate personala si atribuirea acestuia in 
folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de asociere nr.1/2005; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
37. Concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu cu suprafata construita de 

56,75 mp., si terenul aferent, din domeniul privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
38. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare pe 

strada Haraului, Deva” in valoare totala de 46.845,64 lei, inclusiv TVA, 
pentru finalizarea retelei de canalizare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
39. Respingerea cererilor de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 

2008 depuse de contribuabilul Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu 
sediul in Deva, str.Imparatul Traian, nr.31-33, cod fiscal 2111757; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
40. Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean     

II.  Diverse 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
A. suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:  

1. Aprobarea asocierii Municipiului Deva cu SC Urban Construct SA Deva, in 
vederea administrarii cimitirului “Bejan”; 

2. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 
terenuri situate in intravilanul municipiului Deva şi a localitatilor apartinatoare, 
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conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si 
completata si a Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare 
strada Macesului din municipiul Deva”; 

4. Alocarea de la bugetul local a sumei de 12000 lei in vederea organizarii 
manifestarilor prilejuite de ziua de 8 Martie; 

5. Aprobarea documentatiei urbanistcie Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire “Centru medical D+P+4E”, str.22 Decembrie; 

B. discutarea proiectului de hotarare privind “Aprobarea bugetului general al 
municipiului Deva pe anul 2008” inscris la punctul 40, ultimul pe ordinea de zi 

Preşedintele de şedinŃă 
Supun la vot ordinea de zi cu modificarile propuse.  
      S-a votat cu 18 voturi “pentru” si 1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de 
zi la punctele 3,6,7,8,9,11-34,38,pct.3 suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, proiectele 
de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:4,5,10,36,39,40,pct.1, 4, 5 
suplimentar se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la punctele:1,2,35,37,pct.2 suplimentar se adopta cu votul a 
2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 37 necesita vot secret.  
 

I.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 

constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificările şi 
completăarile ulterioare; 

Dl. Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate .  
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil.  
Dl. David Ioan 
Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de   consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.45/2008 
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Punctul 2  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

vanzarii locuinŃelor construite din fondurile statului in baza Decretului-lege nr.61/1990, 
catre titularii contractelor de inchiriere; 

D-na Muntianu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil.  
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de   consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.46/2008 
 
Punctul 3 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea modului 

de desfasurare a examinarii persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de 
administrator de imobile;  

D-na Muntianu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
 
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil 
Dl. David Ioan 
Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.47/2008 
 
Punctul 4  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Ansamblu de 
locuinŃe P+M, accese si amenajari exterioare”, municipiul Deva, str.M.Sadoveanu, f.n.,  
jud.Hunedoara; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de   consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.48/2008 
 
 
 
Punctul 5  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinŃă 
in regim de inaltime P+1E” municipiul Deva, str.22 Decembrie f.n., jud.Hunedoara; 

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.49/2008 
 

 Punctul 6  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Completarea 

anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.484/2007; 
Dl.Dragulesc Dorel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de   consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.50/2008 
 
 
 
Punctul 7 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe 
baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a 
proiectelor; 

D-na Tusa Izabela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de   consilieri prezenŃi. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de   consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.51/2008 
 
Punctul 8  
 Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Ansamblu de locuinŃe sociale Deva – Archia”; 
Dl Răchită Ciprian  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
 Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Inscrieri la cuvant? Domnul Teban. 
Dl.Teban Andronic 
M-am uitat la proiectul acesta de hotărâre la valoarea lui şi chiar ce reprezintă. 

Mie mi se pare că se investeşte o sumă destul de mare de bani din bugetul local 
pentru construirea unei ansamblu de locuinŃe sau unui bloc să zic aşa, sau o locuinŃă 
din trei apartamente care costă 7 miliarde. E vorba de locuinŃe sociale, nu văd ce 
locuinŃe sociale sunt la suprafeŃetele respective. Mie mi se pare că e tip de construcŃie 
vilă. Trei apartamente cu 7 miliarde, hai să nu zicem că nu costă o clădire 7 miliarde, 
dar mi se pare puŃin ca locuinŃe sociale trei apartamente, cu 240 m2 suprafaŃă utilă, nu 
mi se pare investiŃia la subiectul respectiv, adică locuinŃe sociale. Te gândeşti că o 
locuinŃă socială sa fie o garsonieră, o cameră, cu care să mulŃumim pe toŃi cei care nu 
au locuinŃă în Deva, că sunt foarte multe persoane şi foarte multe familii. Nu ştiu cum 
s-a făcut proiectul respectiv şi vreau să-mi spună cine a făcut proiectul. Mi se pare 
aberantă treaba asta. 

Dl. David Ioan 
Dl. Răchită, vă rog să daŃi informaŃii. 
Dl. Răchită Ciprian 
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Nu este vorba de 7 miliarde, suma pentru construcŃii montaj este de 
5.400.000.000 şi nu este o suprafaŃă mare, suprafaŃă aceea de  240 m2 este pentru 
trei apartamente de tip vila, vine 80 m2 pe apartament. 

Dl.Teban Andronic 
80 m2  este un apartament cu 4 camere, aproape. Eu m-am referit la locuinŃă 

socială, eu înŃeleg şi toată lumea înŃelege că o locuinŃă socială este o garsonieră, o 
camera sau aşa ceva. Să aibă strictul util. 

Un apartament cu trei camere are 74 m2 , ăsta are  80 m2. 
Dl. David Ioan 
Domnul Teban  lasă ……….. 
Dl.Teban Andronic 
Asta zic, mă refer la locuinŃele sociale. 
Dl. David Ioan 
SpuneŃi dumneavoastră m-ai departe. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Să mă filmaŃi şi pe mine să-i dau şi eu răspuns. Nu-i doresc decât toată viaŃa 

domnului consilier Teban, dar aş dori ca presa să–i filmeze modestul apartament 
social, şi al lui şi al copiilor lui şi să trăiască toată viaŃa în acel apartament …..de 8o 
m2 ,  dacă se zgârceşte la 3 m2 pe care tinerii îi vor avea. Vă rog foarte mult să filmaŃi 
absolut tot, şi la toŃi cei care comentează de ce Ńin la standardul tinerilor din aceste 
locuinŃe, încă sunt tineri şi trebuie ajutaŃi şi ei. Nu trebuie loviŃi într-una şi într-una. 
Domnul Teban vrea să-i bage în camera cu 40 m2 cu bucutarie cu tot. Asta este 
domnul Teban şi partidul democrat care-l reprezintă, dacă îi trebuie politică. Şi o Ńinem 
aşa până la sfârşit atunci. Eu nu am să accept niciodată cât voi fi primar să-şi bată joc 
de bani, de familiile de tineri căsătoriŃi. Eu nu accept, dacă domnul Teban vrea să-i 
bage în ghetou. Incă mă rog să poata să aibă bani să-şi plătească taxe şi ceea ce 
rezultă şi impozitele pe aceste case care le facem. In urma cu o şedintă ne atenŃiona 
că puteam să facem mai multe locuinŃe sociale, şi mai multe, şi mai multe şi pentru 
tineri, şi uite când le faci vine şi ne critică. Nicicum nu-i bine cu aceşti oameni şi cu 
aceşti indivizi. 

Dl. Kovacs Francisc 
Sunt periculoşi. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu sunt periculoşi, sunt răutacioşi, că nu ne e frică de pericolul lor niciodată. 
Dl. David Ioan 
Domnul Viceprimar Inişconi. 
Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
Mie îmi pare rău că s-a ajuns la astfel de discuŃii şi hai să nu uităm că nu este 

vorba de un partid, ci este vorba de opinia unui consilier. LocuinŃa, are o denumire 
ciudată “Ansamblu de locuinŃe” se formează dintr-o singură locuinŃă, care cuprinde trei 
apartamente, ca să intelegeŃi. Ca să fie trei, inseamnă că la un nivel sunt două şi la un 
nivel este o singură locuinŃă de 120m 2. Le dăm unor oameni nevoiaşi 120m 2, 
apartament de lux? Sau, prin hotărâre de consiliu, cum au votat consilierii o dăm unui 
angajat al primăriei? Persoana singură stă într-un apartament cu două camere, iar o 
familie cu trei persoane primeşte o cameră la cămin, asta spune dl. Teban, nu politic. 
Ce se votează aici pe act. Nu o spune partidul, o spune el. 

Dl. Răchită Ciprian 
SuprafaŃa de 80 m2, sunt trei locuinŃe. 
Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
Trebuie explicat pe hârtie că nu ne-aŃi spus aici. 
Dl. David Ioan 
Vă rog completaŃi dl. Răchită. 
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Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
SuprafaŃa construită de 120 m2  la sol . 
Dl. Răchită Ciprian 
La sol, şi este parter cu mansardă fiecare, desfasurată, 120 jos, 120 sus, 240 

împarŃit la trei, 80 m… 
Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
Deci faceŃi un apartament cu etaj. 
Dl. Răchită Ciprian 
Este cu locuinŃă, la parter cu minibucătărie şi sus cu 2 dormitoare de câte 13 

m2 şi 9 m2 .După noile standarde nici nu se mai permit construcŃii de lociunŃe de 40 m. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Da, mulŃumim, lasaŃi –l şi lăsaŃi-i să spună ce vor. Să vină să ia exact suprafaŃa 

şi  pe urmă să comenteze şi să bata câmpii. Deci să vină să vadă exact despre ce 
este vorba şi pe urmă să bată câmpii. Deci, vă rog frumos. 

Dl. Ghergan Florian 
Domnule preşedinte, eu mă bucur că domnul Primar vine să ne supună atenŃiei 

o locuinŃă socială, dar, aşa cum am discutat şi în comisie cu cei ce ne-au prezentat 
materialele aceasta locuinŃă socială este pusă undeva lângă pădure, nu are drum, nu 
are utiliŃăti, deci am avut obiecŃiunea asta şi în comisii şi le-am spus ”domnilor, ca să 
putem să facem acolo această locuinŃă, trebuie prima dată să ducem drumul, trebuie 
să ducem utilităŃile, că degeaba o facem, degeaba aprobăm acum fondurile, ca ea nu 
se poate realiza”, practic dl. Primar, de asta spun, haideti să gândim, sau probabil 
înainte trebuia să gândim,avem acolo16000 m2, sigur că se pot face mai multe 
locuinŃe de genul astă, dar să le putem face.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Asta ce spuneŃi dvs. este într-adevăr un punct pe care-l respect. Aşa este .Ne 

mişcăm  mai greu cu edilitarele, dar nu că este ceva impotriva tinerilor.  
Dl. Ghergan Florian 
Eu sunt bucuros ca aŃi venit cu această etapă, dar nu se poate realiză. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
 Avem o problemă cu acest curent casnic pentru care trebuie nişte aprobări 

speciale. Firma Enel ne-a asigurat că va participa ca să găsească împreuna cu noi 
soluŃiile cele mai rapide ca aceşti tineri să intre imediat în ansamblu de locuinŃe cu 
toate utilităŃile duse la nivel de bloc, la nivel de apartament. Este vorba de gaz, este 
vorba de curent casnic, este vorba de iluminatul stradal, este vorba de drum. Patru din 
ele, adica trei din ele le-am rezolvat şi urmează să rezolvăm casnicul, şi din cauza 
asta ne-am împotmolit . 

Dl. Ghergan Florian 
Domnul Primar. Aş vrea să daŃi dispoziŃie să se coordoneze aceste lucrări. 

Haideti să spunem, se aproba acuma. Acest proiect va sta într-un raft cum stau şi 
altele de ani de zile şi nu se pot executa, pentru că nu avem nici un proiect pentru 
drum, nu avem proiect pentru energie electrica, nu avem proiect pentru apă, nu avem 
proiect pentru canalizare. Această locuinŃă care se propune nu se poate realiza fără 
infrastructură. Deci de asta în altă situaŃie, şi acolo dacă sunt 16000 sigur că vor mai 
veni şi alte proiecte, haideŃi să facem prima dată infrastructura şi dupa aceea să 
venim, pentru că nu se poate realiza. 

 
Dl. David Ioan 
Dl. Ghergan veŃi primi răspuns imediat. Dl. Borbeanu. 
Dl. Borbeanu Simion 
În perioada interbelica s-au construit aşa numitele locuinŃe ieftine, acestea erau 

nişte locuinŃe care aveau un modul de bază aceste locuinŃe pe care le aprobăm noi 
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astăzi. Deci locuinŃă pe parter şi etaj care erau pentru marunŃii meseriaşi, mărunŃii 
funcŃionari în cel mai bun caz. Aşa se şi numeau locuinŃe ieftine care corespundeau 
standardelor unei familii obişnuite. Deci nu sunt niste apartamente de lux, dar totuşi 
tindem să mărim suprafeŃele faŃă de  standardele care era pe vremea lui Ceauşescu, 
care erau total insuficiente. Se încadreaza în trend-ul actual. 

Dl. David Ioan 
Exact. Vreau să-mi permiteŃi să completez ceva înainte de a începe cearta din 

nou. Domnule, conceptul de locuinŃă sociala nu este o locuinŃă pentru un om foarte 
sărac sau pentru un om lipsit de mijloace. Este o locuinŃă pentru un om tânăr care nu 
are posibilitatea să işi permită din veniturile pe care le realizeză în termen foarte scurt 
plata locuinŃei . Deci, vă rog să înŃelegeŃi că dacă facem asemenea locuinŃe nu se vor 
face niste chichinete 2 pe 2, baia de 1,5 pe 2 cu o bucătarie tot la fel, cu un dormitor 
de 2 pe 3 sau cam aşŃa ceva, cât mai mulŃi îngramaditi aşa cum s-a făcut  cândva. Nu 
se întamplă lucrul ăsta, pentru că in viitor dacă nu vom fi probabil românii tot aşa de 
săraci, respectiva locuinŃă va putea fi cumpărată de catre omul în cauză. 

Deci cu alte cuvinte este greşit să construieşti, chiar dacă faci din fondurile 
primăriei nişte locuinŃe mici, urâte, care nu au nici un fel de  perspectivă în ceea ce 
priveşte pretenŃiile care vor fi în viitor, având în vedere ca să completez şi eu pe 
cineva că am intrat în Comunitatea europeana. 

Dl.Teban Andronic 
Numai puŃin domnule preşedinte, eu sunt consilier şi am dreptul să vorbesc, să 

dau replici. 
Dl. David Ioan 
Fără discuŃie . 
Dl.Teban Andronic 
Vis-à-vis de subiect. Eu am ridicat ca şi orice consilier care are dreptul şi este 

în funcŃie o problemă la care eram nelămurit. Eu nu l-am întrebat pe domnul Primar, 
nu dânsul trebuie să-mi dea neapărat explicaŃii, nu dânsul este şeful consilierilor sau 
să depind de dânsul, nu sunt subordonat dânsului, să înŃeleagă treaba asta. Eu cred 
că dânsul are o problema. Până acuma nu am avut treaba cu dânsul, nu l-am jignit, nu 
m-am legat de familia dânsului, nu m-am legat de ceea ce face, de afaceri, şi de asta. 
Deci, nu-i permit dânsului, la vârsta mea şi comportamentul care l-am avut eu vis-à-vis 
de dânsul să se lege de familia mea. Nu are nici un drept. Si-l atentionez pe domnul 
Primar să nu se mai lege niciodată de familia mea. Eu nu m-am legat.. unde stă, câte 
camere are, câte vile are, câte hoteluri sau astea. Deci asta să incheiem. Eu am 
întrebat frumos ”Domnule, locuinŃă socială, ce înseamna locuinŃă socială? O locuinŃă 
de urgenŃă pentru nişte familii care au probleme”. Si am cerut să mi se spună cine 
beneficiază. 

Dl. David Ioan 
Nu. Nu-i aşa . 
Dl.Teban Andronic 
Nici nu scrie că se dă în locuinŃă pentru tineret sau aşa ceva, ca dacă scria 

”apartamentul pentru familiile de oameni tineri sau ceva”. S-a vandut terenuri pentru 
tineret, o gramadă de teren, se puteau face 100 de vile de astea. Sunt o gramadă de 
100  de miliarde care se dă pentru o fântană arteziană cu muzică şi pentru un arc de 
triumf la intrare în Deva. Se pot face locuinŃe sociale da…. Să se explice frumos. Sunt 
o gramada de oameni amărâŃi care stau trei, patru sau cinci oameni într-o cameră la 
cămin. Sunt o gramadă de rromi sau Ńigani, cum să le zicem, chipurile care stau, cu 
sutele, înghesuiŃi ca animalele în grajduri. Acum dânsul să ne jigneasca pe noi, atunci 
chiar să conduca dânsul, să reprezinte dânsul consiliu. 

Dl. David Ioan 
Poftiti domnul Tonea. 
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Dl.Tonea Vasile 
Domnule presedinte, domnule Primar, mie mi se pare ca spaŃiul alocat celor trei 

apartamente excede definiŃia de locuinŃe sociale. Trebuie să plecam de la realităŃile 
noastre româneşti, poate pentru Suedia o fi mic, o fi ceva înghesuit, dar în România, 
dacă asta se ridică în Romania şi exact ştim foarte bine sunt atâtea probleme 
nerezolvate, stau familii întregi într-o camera…..Excede definiŃia asta, e cam greu s-o 
concepem ca locuinŃă socială. Eu vă spun cinstit şi cred că dacă întrebăm pe mulŃi de 
aici câŃi au apartamente care depăşesc suprafaŃa de 70 m2, nu ştiu dacă o să fie prea 
mulŃi, nu cred că o să fie prea mulŃi în sala. Eu am 70, aproape 70 de m2 şi mie mi se 
pare aproape prea mare. Dar nu asta ar fi problema, să spunem că mergem pe o 
variantă modernă, capitalistă. Bun, dar aş fi curios dl. Primar cine sunt oamenii cu 
probleme sociale care vor ocupa aceste locuinŃe, tare mi-e că au deja destinaŃia 
prestabilită. Tare mi-e teama că au destinaŃia prestabilită şi am să urmăresc special 
treaba aceasta să văd la ce oameni cu probleme, la ce tineri, ca m-aş bucura grozav 
să ajungă la nişte tineri care merită, m-aş bucura din inimă, chiar din inimă.Dar mi-e 
teamă că nu va fi aşa. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Suntem obligaŃi să vă mai şi dăm răspunsuri . Deci cu ameninŃările, domnule 

Teban pe mine mă lasă rece. Un pericol mai mare ca dumneatale nu există, eşti unul 
dintre cei care ne-ai târât şi Ńi-ai târât colegii. Te provoc oricând atâta timp cât ne 
târăşti ca pe câini prin faŃa pe la toate instituŃiile ne reclami, în timp ce tu ne dai 
exemplu de loialitate şi eşti în stare să furi întregul spital, nu? Cu partenerii care 
votează alături de dumneata. Asta a fost, clinica nu-Ńi spune nimica, terenul de sub 
clinica nu-Ńi spune nimica şi dibăcia cu care ai  încercat să duci de nas consiliu. Păi 
lasă-mă să răspundem atunci. De asta nu am să plec capul în faŃa dumneatale, 
niciodată. Iar în cealaltă situaŃie, repet, este un bloc pilot dacă nu mă înşel, care puteŃi 
să-l reduceŃi cât vreŃi dumneavoastră de acum încolo. 

Puteti să-l faceŃi de 50 de 40 eu am propus o varianta s-o fac repede, ca tinerii 
s-o aibă. Aş vrea aici să va dau un drept la replică dl. Tonea şi să vă spun că au fost 
foarte multe scandaluri în acest consiliu şi pe parcursul anilor mei de mandat, dar 
foarte puŃine şi niciunul legat de ceea ce făceau predecesorii dumneavoastră înainte. 
Predecesorii dumneavoastră, colegi de partid. GândiŃi-vă, am fost prima Primărie care 
în comisie am introdus un reprezentant al presei. 
 Dl. Kovacs Francisc  
 Domnul Primar. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Te rog frumos lasă-mă să vorbesc. Te voi asculta, domnule Kovacs. Nu voi opri 
lucrările, nu voi opri aceste apartamente  pentru tineri că vreŃi dumneavoastră sau 
cineva, că sunt mai mari cu 2 sau cu 5 metri. StaŃi dumneavoastră în cele cu 40. Şi, 
nici nu sunt reprezentantul unui partid  care propovăduiesc să fim din ce în ce mai 
săraci că aşa vreŃi voi. Am o doctrină. Cât sunt în funcŃia asta propovăduiesc ca toată 
lumea să o ducă mai bine şi nu mie ciudă pe nimeni că o duce mai bine ca mine. Mie 
ciudă  pe toŃi cei care o duc mai rău şi care popovăduiŃi dumneavoastră să o ducem 
tot mai rău, că aşa vrea grupul aşa zis „social-democrat”. 
 Dl.łonea Vasile   
 Să vă fie ciudă pe ăia care fură. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă rog frumos. 
 Dl.łonea Vasile   
 Vă îmbogăŃiŃi pe seama…………….. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 O faci şi acum, exact ca şi colegii tăi.  
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 Dl.łonea Vasile   
 Domnule Primar..... 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Am terminat. Vă rog frumos, vă ascult cu mare atenŃie. Eu nu mai am ce 
discuta. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu aş vrea să fac o referire generală la toate studiile de fezabilitate care sunt 
puse în  proiectele de hotărâre.Valoarea tuturor lucrărilor care trebuie executate sunt 
la nivel de 600 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă mai bine de jumătate din bugetul 
local. Studiile de fezabilitate făcute în 2007, 2006, 2005, de când sunt eu consilier, 
toate lucrările de acolo acoperă bugetul până în 2010. De ce trebuie noi să investim în 
aceste studii de fezabilitate în condiŃiile în care nu avem potenŃă financiară să le 
rezolvăm? 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Corect. Pentru că atât vă duce mintea, domnule Kovacs. SunteŃi un om 
perimat, un om depăşit. Asta este, domnule Kovacs, cu tot respectul. Domnule 
Kovacs, nu vă agitaŃi. 
 Banii nu i-aŃi făcut  dumneavoastră. Banii nu provin, aşa cum am explicat aşa 
zişilor social democraŃi, nu provin din impozite. Numai valoarea  telecabinei a fost 
plătită de o singură taxă de autorizare . 
 Domnule łonea, fiŃi calm pe urmă  vă dau cuvântul. HaideŃi să vorbim pe rând. 
LăsaŃi-mă să explic. AŃi ridicat problema să construim cât mai multe locuinŃe sociale. 
Acum veniŃi, spuneŃi  să nu le mai construim. Când spuneŃi adevărul? Când spuneŃi 
adevărul şi ce este bine pentru dumneavoastră? Ce este bine pentru acest grup de 
„gigi contra”? Ce a fost bună? Telecabina a fost rea, Billa rea, toate au fost numai 
pentru dumneavoastră numai şmecherii. Ce vreŃi  să vă fac, domnule? LocuinŃele nu 
sunt bune că sunt prea mari! Dacă le fac prea  mici....  „Dumneatale Primare Ńi-ai băga 
copii într-o locuinŃă din aia?”Nu! Aşa aş fi răspuns. Acum vii tu şi mă întrebi retoric  că 
de ce sunt aşa mari şi de ce nu sunt mai mici. Una într-una o Ńii cu această 
incapacitate de a vedea lucrurile înainte. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu ne jigniŃi. De ce jigniŃi? 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Domnule Kovasc, pentru că mă bucur că după 4 ani de zile am  reuşit să te 
scot din sărite aşa cum m-ai scos întotdeauna dumneatale. Pentru că, de altfel eu 
sunt calm şi v-am făcut să suferiŃi. Vă spun sincer, sunt destins şi foarte calm dar de 
data asta v-am făcut să suferiŃi aşa cum am suferit eu când am dus la bun sfârşit 
destule investiŃii pentru oraşul ăsta. 
 Dl.Kovacs Francisc 

V-am aprobat toate proiectele. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Exact, cu votul dumneavoastră şi vă mulŃumesc şi vă voi mulŃumi. Vă voi 
mulŃumi în continuare pentru activitatea consiliului, care a fost după mine una dintre 
cele mai bune, eu zic şi la nivel de judeŃ şi la nivel naŃional. A fost  un consiliu local 
deosebit de bun, deosebit de bun iar punctele dumneavoastră critice nu au făcut decât 
să ne ajute şi să ne ducă înainte. Dar, acum, mă bucură că am reuşit şi eu să vă 
strârnesc nervul acela. Sigur  în disperarea asta că pierdeŃi teren şi că sunteŃi pur şi 
simplu depăşiŃi. 

Dl.Kovacs Francisc 
AŃi citit sondajele? Sondajele le citiŃi? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Le citesc un pic. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu noi ar trebui să fim nervoşi. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prefer să fiŃi viitorul Primar al Municipiului Deva, îmi doresc acest lucru.  
Dl.Kovacs Francisc 
Sigur vom face mai mult pentru oameni. UitaŃi-vă la căminele Primăriei, uitaŃi-vă 

la zonele verzi dintre blocuri, la sărăcia care este. Sunt oameni care trăiesc în canale 
în Deva, trăiesc la linia ferată. 

Dl.David Ioan 
Domnule Kovacs, de ce nu-i luaŃi la dumneavoastră acasă dacă vă e milă aşa 

de tare de ei?! Pe oamenii din canale, de ce nu-i luaŃi acasă? 
Dl.Kovacs Francisc 
Pentru că am 85 de metri. 
Dl.David Ioan 
LuaŃi-i în locuinŃă, puŃină câtă aveŃi. Le-am oferit locuinŃe, le place totuşi să stea 

în canal. LuaŃi-i domnule acasă! 
Dl.Kovacs Francisc 
Dl.preşedinte ce vorbiŃi ce nu  gândiŃi ceea ce spuneŃi. 
Dl.David Ioan 
Ba gândesc aşa. Eu vă spun sincer. Dacă i-aş iubi  aşa de tare eu aş duce câte 

unul de pe stradă acasă şi în 6 luni i-aş arăta exemplu şi eu. 
Dl.Morar Marcel 
Nu vreau să fiu cel care trage concluzia acestei discuŃii la acest punct însă un 

lucru este  cert şi sunt în asentimentul tuturor când spun următorul lucru. Colegii sau 
anumiŃi colegi pleacă de la o anumită percepŃie greşită, de la o definiŃie greşită. Ce 
înseamnă locuinŃă socială?  LocuinŃă socială înseamnă 10 mp, 30 mp sau 80 mp. 
Plecând de la o definiŃie greşită, ajungi la  o prezumŃie în funcŃie de cum şi-o crede 
cineva. Blocul este făcut pentru că, cineva fură, cineva ia, cineva dă, cineva nu ştiu 
ce. Plecăm de la ceva greşit şi ajungem la ceva utopic, greşit, inexistent. PrezumŃia se 
regăseşte totuşi în Dex  şi vă recomand să-l folosiŃi. Vă mulŃumesc. 

Dl. David Ioan 
Fac o completare. Studiile  de fezabilitate sunt necesare. Nimic nu se poate 

fără studiu de fezabilitate. 
Dl.Kovacs Francisc 
Dar nu pentru 2010, domnule Preşedinte!  Nu mi s-a răspuns. Mi s-a răspuns 

cu jigniri. Eu am cerut următorul lucru : să-mi daŃi exemple. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Da, vă dau exemple. Avem un grad de îndatorare care este avizat de o comisie 

specială din Ministerul de FinanŃe. Noi nu avem voie să-l depăşim. Sigur că noi ne 
mişcăm foarte bine. Am fost primul Primar, aşa cum am făcut mult mai multe lucruri şi 
astăzi se constituie exemple, cu parcări, cu salubrizare, cu multe altele.  Dumneatale 
spui că este cel mai murdar oraş. Sunt foarte nemulŃumiŃi de cum arată şi toŃi ar trebui 
să se implice, inclusiv consilierii, mai mulŃi ca să atenŃioneze.  

Dl.Kovacs Francisc 
 Nu avem nici o problemă, domnule Primar. Nu avem nici o problemă. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Acest grad de îndatorare nu-l putem încălca. Aşa cum este şi valoarea 
lucrărilor mari sau mici pe care tot le ridicaŃi aici. DaŃi-mi voie să vă spun că râd colegii 
mei de dumneavoastră pentru că există valoarea materialelor pe care nu o poŃi 
depăşi. PoŃi să mergi cu un minim şi cu un maxim  dar nu poŃi încălca legea.  Nu poŃi 
încălca această lege. Sunt nişte legi stricte.  Gradul de îndatorare.... noi avem o 
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comisie care mă anunŃă în fiecare zi sau în fiecare săptămână  „domnule Primar, ne-
am descărcat de 7 miliarde plătim telecabina că a mai venit un impozit de la Metro, 
puteŃi să mai luaŃi un credit de 18 miliarde”. Automat mai iau un credit şi mai fac o 
lucrare. Asta fac eu! Nu pot să depăşesc acest prag, vă rog să  mă  înŃelegeŃi.  Nu bag 
Primăria şi Consiliul acesta sub nici o formă în faliment. Că nu vă place 
dumneavoastră că îl  fac...este normal, sunteŃi opoziŃie şi mă atacaŃi constructiv. Dar, 
parcă, parcă uneori exageraŃi în faŃa camerelor de luat vederi. 
 AŃi văzut, nu Ńin  eu să fim filmaŃi dar parcă, parcă sunteŃi mai mult filmaŃi decât 
mine. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu mai puŃin. La vârsta mea nu mai am nevoie de filmări. 

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  
          2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.52/2008 
 
Punctul 9  

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

completarea Hotararii Consiliului local nr.345/2007 prin care s-a aprobat Studiul de 
fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru investitia „Parcul Bejan – Deva” si 
depunerea proiectului la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru finantare 
nerambursabila prin Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin 
realizarea de spatii verzi in localitati;     

D-na Rosca Camelia  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a  avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.53/2008 
 

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

Hotararii Consiliului local nr.455/2007 prin care s-a aprobat implementarea proiectului 
„Parcul Bejan – Deva”, finantat de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile – 
Administratia Fondului pentru Mediu din Fondul pentru Mediu; 

D-na Rosca Camelia  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a  avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.54/2008 
 

Punctul 11  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare autoturisme pe Calea 
Zarandului, sector cuprins intre strada Mihail Kogalniceanu si strada Mihai Viteazu din 
municipiul Deva”;   

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 



 31 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Kovacs  Francisc 
Eu consider că ar trebui să  votăm studiile de fezabilitate care se execută în 
2008, hai să  

zic cel târziu 2009. Nu se vor executa lucrările cu studiu de anul trecut sau de acum 2 
ani. S-au cheltuit o grămadă de bani. 
 
 Dl.David Ioan 
 Am vrut să vă răspund următorul lucru cu aceste studii de fezabilitate. Dacă 
găsesc oportunitatea acum să fac ceva şi fac studiu, durează 1 an de zile. Dacă vreau 
să fac un alt studiu, pun mâna pe el îl actualizez şi-l folosesc. Mai rare sunt situaŃiile în 
care am făcut studiile şi rămâne aşa. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Kovacs, dau  numai un exemplu concret. Pentru că ne-aŃi  ajutat şi aŃi 
aprobat un studiu – tot legat de blocurile astea de locuinŃe – aveŃi  confirmarea ceea 
ce înseamnă aici în partea stângă. Majoritatea colegilor cunosc acest lucru. Ne-au 
prins cu studiul făcut şi aprobat de dumneavoastră şi ne-au finanŃat cu 18 miliarde 
Guvernul României, o sumă care a fost disponibilă în perioada aceea.  Poate azi nu 
obŃineam acei bani, aşa cum foarte multe primării  şi-ar fi dorit. Nu a fost din bugetul 
nostru. Putea să fie oricine Prim Ministru, că nu ne-ar fi putut ajuta dar ne-a prins cu 
studiu aprobat de dumneavoastră şi făcut la timp.   
 Este adevărat, ar fi bine să fie cât mai dese asemenea lucruri dar nu că sunt 
inutile. 
 D-na Nicula Viorica 
 Vreau să spun că dacă nu avem aprobate aceste studii, nu putem accesa 
fonduri.  De exemplu, numai anul trecut am  avut pentru zid de sprijin pe str. Aurel 
Vlaicu, fonduri de la Mediu. Dacă nu avem studiu, nu avem cum să accesăm fonduri. 
Deci, nu toate studiile aprobate vor fi suportate din bugetul local. 
 Nici o instituŃie nu discută cu noi dacă nu este aprobată documentaŃia tehnico-
economică.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Doamna director, să ne puneŃi la dispoziŃie toate studiile făcute în ultimii 3 ani 
ca să vedeŃi  că  sunt lucrări care nu se vor face niciodată. 
 Dl.Morar Marcel 
 Am şi eu o întrebare. De unde ştie domnul coleg că nu se vor face niciodată? 
Este exasperantă deja această viziune apocaliptică, decepŃionantă, derizorie, ş.a.m.d. 
De unde ştie domnul coleg că nu se vor face niciodată? Sunt foarte curios.  De unde 
ştiŃi domnule coleg, de unde ştiŃi acest lucru? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pentru că nu există buget, domnule. 
 Dl.Morar Marcel 

De unde ştiŃi acest lucru, domnule? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Cum de unde ştiu, domnule?! Sunt lucrări de 600 de miliarde. 
  Dl.Morar Marcel 

De unde ştiŃi acest lucru, domnule? 
 Dl.David Ioan 
 Vă rog să terminaŃi cu contradicŃia. 
 Dl.Ghergan Florian 



 32 

 Propunerea colegului este binevenită. Să vedem ce studii am făcut, să vedem 
pe ce am dat banii. Să răspund colegului, de exemplu avem nişte studii să facem 
gropi ecologice….. 
 Dl.Morar Marcel 
 V-am pus eu vreo întrebare? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu pot să răspund fără să  mă întrebaŃi pe mine. 
 Dl.Morar Marcel 
 Atunci, de ce-mi răspundeŃi mie? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dumneavoastră vă răspund că spuneŃi că nu avem studii care nu se vor 
realiza. 
 
 
 Dl.Morar Marcel 
 Nu v-am pus o întrebare.  Nu-mi răspundeŃi mie, răspundeŃi plenului. Nu accept 
acest răspuns că nu v-am pus nici o întrebare. Când vă pun întrebări, atunci aştept 
răspuns. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu m-am înscris la cuvânt. 
 Dl.Morar Marcel 
 Să vă fie de bine. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avem studii de fezabilitate care nu se vor mai putea executa.  HaideŃi să 
vedem. Am schimbat teren, am făcut nu ştiu ce, am  făcut împreună cu Consiliul 
JudeŃean studii. HaideŃi să vedem prin studiile pe care le-am făcut – şi era bună 
propunerea – haideŃi să vedem pe care le mai  putem folosi acum. 
 D-na Nicula Viorica 
 Pe toate le putem folosi pentru că sunt întocmite potrivit legii construcŃiilor. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Bun. În şedinŃa următoare de consiliu vă rugăm să ne puneŃi la dispoziŃie toate 
aceste studii. MulŃumesc. 
 Dl.David Ioan 
 Domnule Ghergan, am lucrat multă vreme pe un studiu de fezabilitate făcut în 
1992 de apa şi termoficare. Bani s-au alocat lunar de la bugetul Primăriei pentru 
lucrări. ŞtiŃi la fel de bine ca şi mine. Trebuia acel studiu să fie făcut pentru că nu va fi 
finalizat decâ în două mii şi nu ştiu cât? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu, domnule Preşedinte. Am cerut ca studiile  pe care le avem, să le vedem  
dacă le putem finanŃa.  
 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 18 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc)  
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc)  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc)  

A fost adoptată Hotărârea nr.55/2008 
 
 
 
Punctul 12  

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

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens giratoriu la intersectia B-dul 1 
Decembrie cu B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”; 

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Deja a devenit o manie cu sensurile giratorii. O să facem şi la intersecŃia  

Scoruşului cu Prunului şi cu Mărului. Este fluctuaŃie mare de găini acolo. Nu mai spun, 
aş trece şi peste chestia asta, hai să facem unde trebuie unde nu trebuie, dar se fac la 
nişte preŃuri care te infioară. Am întrebat şi eu nişte constructori că nu mă pricep, că 
sunt securist, comunist şi mai cum spune domnul Primar. Am întrebat un constructor 
cu cât ar face un sens giratoriu cum este cel de la Transilvania. Două sau trei borduri, 
un camion de  pământ, a calculat şi mi-a spus cu 2 miliarde ca să rămână şi el cu 
ceva în buzunar.  Am spus că acesta a fost 17 miliarde. Atunci, ce concluzie să trag 
de aici? DiferenŃa de bani, ce se întâmplă cu ea?  Trebuie să trag o concluzie, nu 
puteŃi cenzura asta. Pentru ca nu aştept definiŃiile savante din nu ştiu ce dicŃionar.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Încă o dată fac precizarea şi nu ştiu de ce nu am început cu această 

descărcare de gestiune a consiliului local. O descărcare a gestiunii totală ceea ce 
puŃini primari obŃin. Asta este mândria dumneavoastră şi a mea. Nici o ilegalitate 
făcută, de cei care  cunosc şi nu vorbesc din temeri politice. Costă 1, 2, 8 sau 7 
depinde de reŃelele care există subteran, depinde de coloana de deviere, depinde de 
Ńevile care există acolo şi de multe altele. Ele vor rămâne în veci aici şi nu vor mai 
avea nevoie de cheltuieli aşa cum am spus,  aparatură electrică, becuri, beculeŃe, 
întreŃinere şi timp care să-mi blocheze mie arterele de circulaŃie că vrea un consilier 
“x” . 

Dl.łonea Vasile 
Următorul aş vrea să se facă şi la Sântuhalm. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
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Şi la Sântuhalm vom face şi vom face în continuare atâtea câte trebuie să nu 
mai punem viaŃa oamenilor în pericol. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
A spus domnul coleg că are posibilitatea să se  realizeze un sens giratoriu 

numai cu 2 miliarde, am propunerea ca acest sens giratoriu să-l încredinŃăm ca să 
facem o economie de 4 miliarde. Să o încredinŃăm dânsului că o face cu 2 miliarde şi 
atunci facem o economie deosebită. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Vă rog să consemnaŃi treaba aceasta, să fie informat oficial. Comisia să invite 

firma la discuŃii şi să demareze acest sens giratoriu cu 2,5 miliarde. 
Dl.Ghergan Florian 
După alegeri, domnule Primar.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
După alegeri. 
Dl. Morar Marcel 
Domnul consilier ar putea să ne aducă şi devizul  tehnico-economic din care să 

rezulte într-adevăr că acest sens giratoriu costă doar  2 miliarde. 
 
 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, am citit acest raport al camerei de conturi, DirecŃia de control 

financiar pe anul 2006 şi aici, am citit şi eu că au fost numeroase încălcări ale unor 
acte normative.  Nu ştiu, mai mărunte, mai mari, au fost câteva. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
CitiŃi-le! 
Dl.Ghergan Florian 
Sunt în raport, toată lumea le are. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
CitiŃi-le, domnule Ghergan! 
Dl.Ghergan Florian 
Nu cred că trebuie să le citesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu am impresia că minŃiŃi că şi eu am raportul în faŃă şi este curat ca lacrima. 

CitiŃi-le! 
Dl.Ghergan Florian 
În raportul de control se consemnează încălcarea următoarelor acte normative:  

articolul  34 din Legea 219 privind regimul concesiunilor; articolul 7.10 din Legea 2; 
articolul 56  privind regimul contractelor concesiunilor de bunuri proprietate publică. 
Răspunzătoare au fost făcute următoarele persoane: Mircia Muntean – primar;  Nicula  
Viorica – director executiv;  Indreiu Daniel Ioan – director  ş.a.m.d.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Vă spun eu ce concesiuni sunt. Concesiunile făcute până în 1996  de anumiŃi 

acoliŃi ai dumneavoastră de când  eraŃi director. Domnule Ghergan, alea au fost 
consecinŃele. VedeŃi, de aceea v-am lăsat, că eu l-am citit şi ca să vă prind v-am pus 
acum într-o lumină proastă în faŃa oamenilor. Alea sunt concesiunile care aŃi fost în 
stare dumneatale şi Guvernul dumneatale din 1990-1996 să le faceŃi. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, nu-i Guvernul, este Primarul Mircia. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Am preluat aceste neajunsuri de la dumneavoastră şi de la conducerile 

anterioare, făcute şi pe 16 ani şi pe 20 de ani. 
Dl.Ghergan Florian 
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Domnule Primar, ascultaŃi-mă că nu ştiŃi ce vreau să vă spun. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Am răspuns, nu cred că v-am făcut nimic. 
Dl.Ghergan Florian 
Lucrul ăsta se repetă, deci nu este primul. Vă mai citez: “nestabilirea, 

neevidenŃierea neîncasarea pentru 2005-2007”. Nu este de pe vremea lui “cutare”. 
Este impozit pe clădiri, pe terenuri, Publiserv Goscom.  Nestabilirea, neevidenŃierea, 
neîncasarea – tot aşa – răspunzător: Popa Carla. 

Vă mai dau unul. Neindentificarea, neiniŃierea şi neîncasarea veniturilor 
aferente constuctorului destinaŃiei activităŃilor comerciale  amplasate nelegal în staŃiile 
de oprire Devatrans. Nu are nici o legătură cu Devatrans. Răspunzători au fost 
următorii: Mircia Muntean, Nicula, Indreiu, Jarnea.  

Domnule Primar, ce vreau să vă spun! Toate aceste lucruri au fost rezolvate în 
cursul anului trecut. Vreau să vă spun că toate aceste lucruri au fost rezolvate prin 
hotărâri care au fost susŃinute de acest consiliu şi nu aveŃi moral nici un drept să jigniŃi 
un membru al acestui consiliu pentru că ei au făcut posibil ca nici una din aceste 
încălcări ale legii – poate că sunt mici sau  mari - sigur că, dacă s-au îndreptat 
înseamnă că au fost mici. S-au schimbat contracte, s-au schimbat hotărâri de consiliu. 
Acest consiliu v-a  dat dreptul dumneavoastră astăzi  să nu mai fiŃi învinuit de nimic şi 
nu aveŃi calitatea morală să vorbiŃi aşa cum aŃi vorbit mai înainte sau  în alte dăŃi cu 
consilierii.  

Vă mulŃumesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Ghergan, alea au fost abuzurile făcute de dumneavoastră şi de 

colegii dumneavoastră până în 1996.  Contractele de concesiune în forma aceea, ne-
au pus în această lumină proastă nu o dată în faŃa organelor de control. Atât am vrut 
să spun. Atât aŃi  fost în stare până în 1996.  

Faptul că această descărcare este oglinda noastră în faŃa tuturor celor care ne 
reclamă şi care vorbesc că s-a făcut nu ştiu ce…. 

Dl.Ghergan Florian 
Cu acest consiliu aŃi rezolvat problema. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Are meritul lui în parte, în nici un caz cu oameni ca dumneavoastră. Nu ştiu 

dacă devenii se bucurau de ceva dacă aveaŃi puterea să  încurcaŃi lucrurile.   
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 16  voturi pentru,  
                      1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) şi 
           2  abŃineri  (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Ghergan Florian)  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16  voturi pentru,  
                      1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) şi 
           2  abŃineri  (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Ghergan Florian)  

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16  voturi pentru,  
                      1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) şi 
           2  abŃineri  (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Ghergan Florian)  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16  voturi pentru,  
                      1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) şi 
           2  abŃineri  (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Ghergan Florian)  
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16  voturi pentru,  
                      1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) şi 
           2  abŃineri  (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Ghergan Florian)  

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16  voturi pentru,  
                      1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) şi 
           2  abŃineri  (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Ghergan Florian)  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru,  
                      1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) şi 
           2  abŃineri  (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Ghergan Florian)  

A fost adoptată Hotărârea nr.56/2008 
 

Punctul 13   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare cai de acces str.Horea 
– str.Barbu Lautaru din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.57/2008 
 

Punctul 14  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare prelungire str.Petru 
Rares din municipiul Deva” 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.58/2008 
 
 

Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe str.Bejan 
tronson str.Mihai Eminescu – Uzo Balcan din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.59/2008 

Punctul 16  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajarea parcare pe 
str.Dr.V.Suiaga pe ambele parti din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Anul trecut am mai avut hotărârea asta, cu aceeaşi parcare şi cu aceeaşi 

stradă şi încă am mai avut şi o suplimentare. Am aprobat în Hotărârea nr. 336/2007 o 
suplimentare de 66.672,36 de lei rescpectiv 21% din lucrare şi s-a ajuns la un total de 
408.662,36lei .Acum venim cu un nou studiu, fantastic  şi ăsta tot pentru Victor Şuiagă 
şi intreaga lucrare sare la 771.  Nu mai înŃeleg nimic. Care este bun şi care nu este 
bun? 
 A doua  problemă. Am înŃeles că totuşi există o prioritate. Am fost “pentru” şi 
am spus că este foarte bună cu toate că mă aşteptam şi aici -şi fac o paranteză- ca 
domnul viceprimar Oancea când a făcut excursiile acelea Viena să vină cu parcări pe 
verticală şi nu a venit cu nimic. Trecem şi peste chestia asta. 
 Dl. Viceprimar Oancea Florin 

Următorul mandat. 
Dl.łonea Vasile 
Am înŃeles că totuşi aceste parcări s-au facut să descongestioneze circulaŃia şi 

pleca prioritar de unde era mai aglomerată. Noi o luăm invers. Nu cred ca V. Şuiagă 
este atât de aglomerat.  Nu este trafic, acolo sunt mai multe firme… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Îi dau dreptate la domnul łonea. Oricum mai facem.Aici aveŃi specialiştii. 
 Dl.Radu Dorin 
 Este vorba de 2 obiective diferite. Prima este parcarea de la Jandarmerie. Al 
doilea SF care-l avem acuma va fi parcare Dr. V. Şuiaga între DN7 Calea Zarandului 
si depozitul pe partea stângă . 
 Dl.łonea Vasile 
 Răspuns de doi lei. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Aş solicita să se retragă acest punct de pe ordinea de zi.  Studiul de fezabilitate 
este aprobat de 2 ori. Nu mai puteŃi aproba o dată. Este V. Suiga parcare. Prima dată 
când  s-a aprobat studiul de fezabilitate s-a venit cu un alt proiect de suplimentare de 
preŃ. Este aprobat, nu mai aveŃi ce aproba. Trebuie  să-l retrageŃi  de pe ordinea de zi. 
Este hotărârea nr. 336 de anul trecut. 
 Dl.Radu Dorin 
 Este diferit.  
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule, citiŃi aici:”studiu de fezabilitate pentru executarea lucrarii 
„Amenajarea parcare pe str.Dr.V.Suiaga pe ambele parti din municipiul Deva”. Nu 
spune de la +300 la cota +600. Nu  spune treaba aceasta. Spune toată strada.  
 Dl.David Ioan 
 Domnule, staŃi puŃin. Gardul de la Jandarmerie era mult în spate. În faŃă, unde 
acum este parcare, era o grădină cu pomi fructiferi, domeniu public. Acolo s-a 
amenajat parcarea pentru Jandarmerie. Nu este parcare oblică, aşa cum se face în 
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prezent. Nu sunt parcările acelea oblice. Acolo a fost prevăzută o parcare mare în 
care intră camioane, maşinile Jandarmeriei. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dl. David improvizaŃi. 
 Dl.David Ioan 
 Aici este vorba de parcări oblice …. în trotuar. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Sunt două hotărâri cu acelaşi nume „parcare pe str. Dr. V. Şuiaga”. Asta vă 
spun. 
 Dl.David Ioan 
 S-a făcut  precizarea că „pe ambele părŃi”. 
 Dl.Radu Dorin 
 Este parcare  pe str. Dr. V. Suiaga între DN7, Calea Zarandului  si str. 
Depozitelor. 
 Dl.David Ioan 
 Cu amendamentul  „între DN7 şi str. Depozitelor pe ambele părŃi.” 
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Primar,  puneŃi altă denumire.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Facem precizarea asta. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Şi cealaltă este pe ambele părŃi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Facem precizarea de la proiectant. 
 Dl. Ghergan Florian 
 ZiceŃi altfel. Unde este  proiectantul, să ne spună o dată proiectantul că este şi 
în primul şi în al doilea amândouă părŃile. 
 
 Dl.Radu Dorin 
 Primul SF a fost numai pentru ... 
 Dl.Ghergan Florian 
 Adu-l aici să ne uităm la el. Dacă nu, să schimbăm. Nu înŃelegi că nu avem nici 
o problemă, să nu se aprobe, dar să fie în regulă. Ce este aşa de greu?! 
 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
 Dl.Oană Dorin 
 Cu amendament. 
 Dl. David Ioan 
 Cu amendament, binenŃeles. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Să-i schimbăm denumirea dacă este acelaşi lucru, domnule Preşedinte. Dacă 
este acelaşi lucru nu este în regulă. De ce trebuie să încălcăm legea când putem să-i 
găsim o altă denumire şi să se aprobe?! 
 Dl.łonea Vasile 
 Eu am impresia că aici, este un segment nou  pe aceiaşi stradă şi ar fi trebuit 
nişte lucrări suplimentare. Dar de frică să nu mai vină din nou cu suplimentare la 
suplimentare, s-a preferat să vină cu subterfugiu ăsta care este slăbuŃ. 
 Dl.Ghergan Florian 
 GăsiŃi altă denumire. 
 Dl.David Ioan 
 Este pe parcarea Jandarmeriei. MergeŃi acolo să vedeŃi ce parcare este. Se 
intră cu barieră, nu poŃi intra acolo. Nu ştiu cât a costat. 
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 Dl.Ghergan Florian 
 Se aprobă dar ziceŃi-i cumva să nu se suprapună. Ce-i aşa de greu?! 
 Dl.David Ioan 
 Cu amendamentul spus de domnul Radu, între Calea Zarandului şi str. 
Depozitelor, pe ambele părŃi. 
 Dl. David Ioan 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat, cu modificările aduse. 
S-a votat cu 16  voturi pentru şi  
                      3  abŃineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi  

    Dl. łonea Vasile ) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat cu modificările aduse. 

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

    Dl. łonea Vasile ) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

    Dl. łonea Vasile ) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

    Dl. łonea Vasile ) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

    Dl. łonea Vasile ) 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

    Dl. łonea Vasile ) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu cu modificările 

aduse. 
S-a votat cu 16  voturi pentru şi  
                      3  abŃineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi  

    Dl. łonea Vasile ) 
A fost adoptată Hotărârea nr.60/2008 
 

Punctul 17  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe str.Minerului 
tronson str.Mihai Eminescu – Uzo Balcan pe partea dreapta din municipiul Deva”; 

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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 19 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.61/2008 
 

Punctul 18  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Amenajare sala oficiere casatorii la parterul imobilului din B-
dul 1 Decembrie nr.10 Deva”; 

Dl.Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.62/2008 
 

Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe str.Mihai 
Eminescu tronson cimitir catolic – cimitir ortodox Bejan pe ambele parti din municipiul 
Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
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Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Numai pe noi ne criticaŃi, domnule łonea. Pe ei niciodată nu i-aŃi criticat. 
Dl.łonea Vasile 
Am vrut să vă laud. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Atât am vrut.Chiar ne-am zbătut pentru treaba aceasta. 
Dl.łonea Vasile 
Dar, trebuie să vă critic din nou. Aici aŃi renovat  spaŃiul acesta de 200 şi ceva 
de metri  

cu 1 miliard şi ceva. Este vorba de 210 metri, cele 2 apartamente, le-aŃi rezolvat cu 4 
miliarde şi ceva. Şi aici mă surprindeŃi. Nu ştiu când aŃi fost corect. Când aŃi fost 
corect? Plus acoperişul care a fost vreo 6 miliarde. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 De ce nu mergeŃi la Curtea de Conturi, specialist acolo? 
 Dl.łonea Vasile  

Dau peste naşul dumneavoastră. Am vrut să mă duc, dar dau peste naşul 
dumneavoastră. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Dacă şi acolo am un naş…. 
 Dl. łonea Vasile 
 Mai am nişte probleme. Parcarea pe strada M. Eminescu tronson  cimitir 
catolic- cimitir ortodox pe ambele părŃi, da?  Cine lucrează pe tronsolul acesta, pe 
partea stângă  de la  Maxxa mai încolo,  pe str. M. Eminescu spre Bejan? Vis-à-vis de  
Trident este cimitirul catolic şi pe partea stângă nu  este realizat.  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Este parcare şi în dreapta şi în stânga dar pe o distanŃă de vreo 100 de metri. 
 Dl.łonea Vasile  
 Nu. Pe stânga este realizată  o primă axă. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
 Pe partea stângă cu mergi înspre Bejan, tronsonul unde este blocul ANL şi  
blocul de garsoniere. Nu la ăla se referă “partea stângă”? 
 Dl.Ghergan Florian 
 După A.N.L., după cele realizate. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Şi în faŃa blocului A.N.L. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Preşedinte, să nu pierdem timpul în şedinŃă cu detalii de genul 
acesta.   
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 O singură remarcă, domnule Sandu, să chemaŃi presa. Dacă nu chemaŃi presa 
nimeni nu reclamă nimic. Presa, de mâine vă rog frumos sunteŃi invitaŃi la comisii. 
Măcar acolo nu mai sunt eu să mă mai cert cu nimeni. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule primar, am discutat cu toŃi cei care au fost. Dacă tot aŃi ridicat 
problema, aş fi vrut să nu o ridicaŃi.Am venit şi am discutat cu toŃi cei care au fost, dar 
au lipsit la comisii colegii dumneavoastră. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 SpuneŃi corect punctul dumneavoastră de vedere  dar nu vă analizaŃi deloc. Ai 
lipsit şi tu destul în comisii. 
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  Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, spuneaŃi despre comisii. Eu vreau să vă spun că ieri am venit 
şi am vrut să iau fiecare punct aşa cum spuneŃi dumneavoastră.    
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 SunteŃi obligate să citiŃi domnului Ghergan  prezenŃa în  mandatul acesta, cea 
de consilier. Prin urmare, vă rog frumos să prezentaŃi prezenŃa în  comisie a domnului. 
Vă rog să concemnaŃi, nu numai în comisii ci şi în plen. 

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 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.63/2008 
 

Punctul 20  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Vulturului, Deva”; 
Dl.Cudrevati Alexandru 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.64/2008 
 

Punctul 21   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Surianu, Deva”;  
Dl.Cudrevati Alexandru 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.65/2008 

 
 
 
Punctul 22  

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

Studiului de fezabilitate „Canalizare pe strada Constantin Brancusi, Deva”; 
Dl.Cudrevati Alexandru 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.66/2008 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Granitului, Deva”; 
Dl.Cudrevati Alexandru 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.67/2008 
 

Punctul 24  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Scorus, Deva”. 
Dl.Cudrevati Alexandru 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.68/2008 
 

Punctul 25   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Hortensiei, Deva;  
Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.69/2008 
 

Punctul 26  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Zenitului, Deva”; 
Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.70/2008 
 

Punctul 27  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Paiului, Deva”; 
Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.71/2008 
 

Punctul 28  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Nordului, Deva”; 
Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
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Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.72/2008 
 

Punctul 29  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Viorelelor, Deva”; 
Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.73/2008 
 

Punctul 30  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Colector ape menajere si pluviale Orizont III, Deva”; 
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Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.74/2008 
 

Punctul 31  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Racord canalizare menajera „Centrul de educatie, invatamant 
si cultura Hunedoara – Deva Teglas Gabor Deva”; 

Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.75/2008 
 

Punctul 32 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „Liceul de arta si gradinita Deva, rest de executare – 
finalizare”; 

Dl.Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Nu rezultă din studiul de aici cât mai este de executat. VorbiŃi de execuŃie dar 

nu spuneŃi care este valoarea. În  art. 3 spuneŃi “Fondurile necesare realizării 
investiŃiei se vor aloca din Bugetul de Stat”. În referat la ultimul paragraf spune aşa 
“FinanŃarea se va asigura în cea mai mare parte de la Bugetul de Stat, şi în funcŃie de 
veniturile realizate în bugetul local, se vor aloca de la bugetul general al municipiului 
Deva”. Nu ştiu  ce să votez. 
 Dl.Gros Daniel 

În studiu este referitor la finanŃare de la bugetul de stat. În proiectul de hotărâre 
se menŃionează valoarea lucrărilor de construcŃii montaj şi finalizarea proiectelor de 
investiŃii.  

Dl.łonea Vasile  
Domnule, fiŃi atent. “Aprobă studiu de fezabilitate…. rest de executare…..”. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Trebuie nişte precizări. 
D-na Nicula Viorica 
Lucrarea a început, dacă nu mă înşel, în 1992-1993.  Deci, proiectul  este 

depăşit şi a fost nevoie de elaborarea unui nou Studiu de Fezabilitate pentru a se 
stabili pe de o parte cât s-a realizat şi ce nu s-a realizat. Pentru faza ce nu s-a realizat, 
s-a actualizat  în Studiu de fezabilitate la tehnologia actuală având  în vedere că 
Ministerul EducaŃiei intenŃionează ca şi în anii precedenŃi să aloce din nou fonduri 
pentru investiŃii. 

Dl.łonea Vasile  
 Nu mi-aŃi răspuns.Care este restul de realizat, valoric? Care este chestia aia cu 
bugetul de stat şi bugetul local? Dumneavoastră spuneŃi “de la  bugetul de stat” în 
articolul 3.  “De la bugetul de stat şi în funcŃie de veniturile realizate la bugetul local se 
vor aloca şi fonduri de la bugetul general municipiului Deva”. 
 Dl.Gros Daniel 
 Aici scrie foarte bine, “rest de executat …. valoarea  totală a investiŃiei, rest de 
executat“. 

Dl.łonea Vasile  
 Valoarea investiŃiei este de 1 miliard. 
 Dl.Gros Daniel 
 Reevaluată de acest Studiu de fezabilitate şi rest de executat, asta este restul 
de executat. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.76/2008 
 

Punctul 33  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii 

de deviz a obiectivului „Alimentare cu apa si canalizare in localitatea Archia” completat 
si recalculat la data de 04.02.2008; 

Dl.Vasiu Tiberiu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.77/2008 
 

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

Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare in zona strazilor Rosetti, 
Zambilei şi Lăstun, Deva”; 

Dl.Vasiu Tiberiu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
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Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.78/2008 
 

Punctul 35   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea 

Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007 privind 
aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte 
proprietate personala si atribuirea acestuia in folosinta gratuita tinerilor care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003; 

Dl. Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.79/2008 
 

Punctul 36  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

Aditional nr.2 la Contractul de asociere nr.1/2005; 
Dl. Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Am o întrebare.  La art.3 alin.1, punctul 8.4.”Investitorul va vira Consiliului suma  

corespunzătoare procentului de 0,02% din cifra de afaceri”. Eu am spus de ce nu 
0,00%?  
 Dl.David Ioan 
 În cazul acesta nu mai trebuia menŃionat. 

Dl. łonea Vasile  
0,02% mi se pare….. Orice societate, orice mic  investitor plăteşte 2,3% din 
cifra de  

afaceri impozit. Ăsta, totuşi, 0,02% mi se pare aşa…. Mai bine dăm degeaba. 
 Dl.Jarnea Horea 
 Procentul acesta este exact procentul aprobat de dumneavoastră în contractul 
iniŃial, nu a fost modificat. 
 În ceea ce priveşte procentul de 0,02% a fost aşa mic deoarece firma care a 
investit a  realizat pe lângă terenurile de fotbal, o bază de recreere. 
 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 18 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr.80/2008 
 

Punctul 37  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 

prin licitatie publica a unui spatiu cu suprafata construita de 56,75 mp., si terenul 
aferent, din domeniul privat al municipiului Deva. 

Dl. Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget 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 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. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 7 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Propun să facă parte din comisie domnul Ghergan Florian, doamna MiheŃ 

Daniela, domnul Panduru Carol şi domnul Pogocsan Ferdinand. 
La membri supleanŃi propun pe: Oana Nicolae domnul Stan Ion, domnul Teban 

Andronic şi domnul Toth Andrei. 
 
Dl. David Ioan 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: au fost 19 voturi exprimate, 19 voturi 

valabil exprimate. 
Pentru membrii comisiei: 

- Dl.Ghergan Florian – 18 voturi “pentru” 
- D-na MiheŃ Daniela  -19 voturi “pentru” 
- Dl. Panduru Carol-18 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand-19 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea -19 voturi “pentru” 
- Dna Nutu Silviana-19 voturi “pentru” 
- Dna Biro Diana-19 voturi “pentru” 

Pentru membrii supleanti: 
- Dl. Oana Nicolae-18 voturi “pentru” 
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- Dl. Stan Ion-19 voturi “pentru” 
- Dl. Teban Andronic -18 voturi “pentru” 
- Dl. Toth Andrei-19 voturi “pentru” 

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

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 10 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.81/2008 
 

Punctul 38   
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare pe strada Haraului, Deva” 
in valoare totala de 46.845,64 lei, inclusiv TVA, pentru finalizarea retelei de canalizare. 

Dl.Cudrevati Alexandru  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.82/2008 
 

Punctul 39  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind respingerea 
cererilor de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2008 depuse de 
contribuabilul Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu sediul in Deva, str.Imparatul 
Traian, nr.31-33, cod fiscal 2111757; 

D-na Popa Carla  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică aviz nefavorabil.  
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Dl.David Ioan 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nu este o societate care realizează 

profit Deşi s-a creat o anumita sumă de bani, pe de altă parte legea prevede ca 
societatile care au activităŃi de întajutorare, non-profit sunt scutite de plata…, mă rog 
… 

Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, să citim ce spune legea şi citim statutul cadru. Legea 
571/2003  

prevede la articolul 250, alin.1  spune că, clădirile pentru care nu se plăteşte impozit 
sunt  clădirile utilizate pentru activităŃi social umanitare, de către asociaŃii, fundaŃii şi 
culte, potrivit hotărârii consiliului local.  
 Casa de Ajutor Reciproc este o asociaŃie liber consimŃită a pensionarilor, 
persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică cu caracter civic, 
nepatrimonial, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală si de asistenŃă socială. Ne 
încadrăm perfect să-i scutim de impozit. Acesta este un aspect. 

Al doilea aspect  este că, totuşi, oamenii aceştia au rămas cu un excedent. 
Ceea ce  rămâne se împarte cu scop caritabil .... excedentul ăsta. 

Dl. Ghergan Florian 
 Şi anul trecut tot aceiaşi chestie a fost. 

Dl.łonea Vasile 
 Ne cramponăm pentru 110 milioane, domnule Primar, când ei cu banii aceştia 
pot să facă o bucurie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu aş vrea să susŃinem această iniŃiativă pentru că bugetul Devei îşi permite la 
ora actuală. 
 Dl. David Ioan 
 În acest caz va trebui un amendament la titlu, în loc de “respingerea”  să fie 
“aprobarea cererii”. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin  
 Propun în felul următor. Să modificăm titlul hotărârii, efectiv “hotărâre pentru 
admiterea cererii de scutire la plata impozitelor”. 
 Articolul 1 să-l modificăm,  să spunem “admitem cererea de scutire la plata 
impozitelor”. 
 Există făcut un control, există o Notă de control. Cu părere de rău dar critic 
această Notă de control. Aici spune că se realizează venituri din servicii, din vânzare 
de produse, revedenŃe, chirii, servicii de coafor, frizerie, cismarie, cabinet 
stomatologic. Să fie cu iertare, nu s-a dat nici o cifră la aceste servicii. ÎnŃelegeam 
dacă acei 114 mii de lei ce le-a rămas excedent în cont, dacă exista 100 de mii de lei 
din ăştia, realizaŃi din venituri de coafor, frizerie şi se dovedea lucrul acesta, 
înŃelegeam să punem în discuŃie respingerea. Dar să depunem certificativ, marele 
aport, că din 114 mii cred că peste 100 de mii sunt realizaŃi prin cotizaŃii suplimentare 
şi prin faptul că nu au plătit atâtea ajutoare de deces. 

Dl.Ghergan Florian 
Când cineva face o cerere, să o punem în discuŃie nu să facem  un proiect de 
hotărâre  

de respingere. Cred că acest consiliu este în măsură să aprobe, deci  nu facem un 
proiect de respingere din start. 
 Dl.Plăcintă Lazăr 
 În această situaŃie sigur că noi suntem foarte sensibili la problemele deosebite 
şi care se întâmplă cu cetăŃenii, cu atât mai mult în cazul acesta unde este vorba de 
5000 de cetăŃeni pensionari care sunt cei mai săraci din Deva. 
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 Atunci, aş fi de acord cu propunerile care s-au făcut aici de a se respinge şi a 
se aproba cererea. Cred că, ne-am umple de ruşine dacă am face altceva. 
 Dl.David Ioan 
 Dl. Plăcintă nu cred ca aveŃi vreun motiv pentru plângerea asta. 
 Dl.Plăcintă Lazăr 
 Nu, susŃin. 

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu amendamentul propus. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.83/2008 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Municipiului Deva cu SC Urban Construct SA Deva, in vederea administrarii 
cimitirului “Bejan”; 

Dl. Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism 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 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. 4al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.84/2008 
 

Punctul 2 suplimentar  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 
constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva şi a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Dl. Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de 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 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.85/2008 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strada Macesului din 
municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget   a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism 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 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. 
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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.86/2008 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea de la 
bugetul local a sumei de 12000 lei in vederea organizarii manifestarilor prilejuite de 
ziua de 8 Martie; 

Dl. Mane Adrian  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Aş vrea să propun pentru doamnele din Primărie să le dăm un premiu de 8 
Martie.  

Domnule Primar, vă rog,  vedeŃi dacă există posibilitatea în buget. Doamnele merită 
un premiu de 8 Martie. Cred că ar fi bine să le oferim pe lângă o floare şi nişte bani. 

PuneŃi o sumă acolo şi daŃi la doamnele din Primărie.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
SuplimentaŃi acolo cu 3000 de lei şi luaŃi cadouri. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
de suplimentare a domnului consilier Ghergan şi a domnului Primar, cu suma  de 
3000 lei. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.87/2008 
 
Punctul 5 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistcie Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire “Centru medical 
D+P+4E”, str.22 Decembrie; 
 

D-na  Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na Kohut 
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Eu sunt proiectantul. Este în incinta spitalului, este teren proprietate privată. 
Investitorul doreşte să contruiască un centru medical, centru privat. Eu am venit să-mi 
notez obiecŃiunile dumneavoastră. Dacă există oportunitate pentru această investiŃie. 

Regimul de înălŃime l-am făcut initial P+6 pentru că normativele ne impun 
deocamdată,  atât ne-a impus deocamdată …… cu Pompierii, cu Apărarea Civilă.  

Vecinătatea impune un regim de înălŃime P+6, P+4, conform legislaŃiei. 
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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.88/2008 
 
Punctul 40  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008; 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, venim cu următoarele propuneri. 
A. În baza Hotărârii de Guvern nr. 94/06.02.2008, Municipiul Deva a primit 
suma de   

142,00 mii lei  ron, din transferuri aferente  bugetului de stat către bugetele locale 
pentru  finanŃarea unor cheltuieli de capital pentru unităŃi de învăŃământ pruniversitar 
de stat, astfel: 

1. Şcoala generală “regina Maria” – lucrări de reabilitare în sumă de 42,00 mii 
lei ron; 
2. Liceul pedagogic “Sabin Drăgoi” – clădire internat şi cantina, reparaŃii 
capitale în  

suma de  100,00 mii lei ron; 
 Astfel,  bugetul local al municipiului Deva se majorează cu suma de 142,00 mii 
lei ron atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 
 B. Pentru  finanŃarea cheltuielilor în cadrul Cap. 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”, se suplimentează cu suma totală de 1.750,00 mii lei ron pentru următoarele 
subcapitole de  cheltuieli bugetare: 
 1. Sport cu suma de 850,00 mii lei ron de la 740,00 mii lei la 1.590,00 mii lei 
ron; 
 2. Servicii religioase 900,00 mii lei ron de la 720,00 mii lei la 1.620,00 mii lei 
ron; 
 Suma de 1.750,00 mii lei ron  se va asigura în bugetul prin diminuarea 
următoarelor prevederi bugetare, astfel: 
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 1. Diminuarea Cap. 84.02 “Transporturi”, Titlu 20 “Cheltuieli materiale”, cu 
suma de  500,00 mii lei ron de la 7.100,00 mii lei la 6.600,00 mii lei; 
 2.  Diminuarea Cap. 81.02. “Combustibili şi energie”, Titlu 40 “SubvenŃii”,  cu 
suma de 850,00 mii lei de la suma de 6.980,00 mii lei la 6.130,00 mii lei ron; 
 3.Diminuarea  Cap. 70.02 “LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică”, Titlu 71 
“Cheltuieli de capital “ cu suma de 400,00 mii lei de la 14.278,31 mii lei la 13.878,31 
mii lei ron pentru următoarele poziŃii din Lista de investiŃii – Anexa la Bugetul local al 
municipiului Deva  pe anul 2008, astfel: 
 - poz. 45 “Bransamente de apa şi racorduri de canalizare la consumatori în 
localitatea Cristur”, se diminuează cu suma de 100,00 mii lei de la 1.450,00 mii lei la 
1.350,00 mii lei ron; 
 - poz. 46 “ReŃele de canaliyare şi alimentare cu apa pe drum de legătură Deva 
–A rchia” se diminuează cu suma de 100,00 mii lei de la 660,50 mii lei la 560,50 mii 
lei; 
 - poz. 50 – “Poarta  acces în municipiul Deva- DN 7 Zona Estica” se  
diminuează cu suma de  100,00 mii şlei de la 490,00 mii lei ron la suma de 390,00 mii 
lei ron. 
 - poz. 52  “Ansamblu de locuinŃe sociale Deva- Archia” se diminuează cu suma 
de 50,00 mii lei  de la 100,00 mii lei la 50,00 mii lei; 

- poz.  59 “Parc Bejan Deva” se diminuează cu suma de 50,00 mii lei de la 
400,00 mii lei la 350,00 mii lei; 

C. Majorarea poziŃiei nr. 31- din Lista de investiŃii – Anexa la bugetul local pe 
anul 2008- “Alee Sportive” (Cap. 70,02 “LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică) cu 
suma de 490,00 mii lei de la 10,00 mii lei la 500,00mii lei, prin diminuarea capitolului 
de cheltuială 84.02 “Transporturi”, Titlul 20 “Cheltuieli materiale”. 

D. Suplimentarea Titlului 20 “Cheltuieli materiale” în cadrul Cap. 67.02 “Cultura, 
recreere si religie”, bugetul teatrului municipal deva cu suma de 200,00 mii lei de la 
300,00 mii lei la 500,00 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a Titlului 20 
“Cheltuieli materiale”, cap. 84.02 “Transporturi”. 

E. Introducerea in lista de investitii a următoarelor obiective de investiŃii: 
1.Cap. 70.02. “LocuinŃe, servicii si dezvoltare publică”, alimentare cu apa şi 

canalizare în localitatea Bârcea Mică cu suma de 95,00 mii lei; 
2. Cap. 84.02 “Modernizare str. Campului în localitatea Bârcea Mică” cu suma 

de 25,00 mii lei. 
Aceste sume se vor asigura in bugetul local  prin diminuarea Titlului 40 

“SubvenŃii”Cap. 81.02 “Combustibili si energie” cu suma de 120,00 mii lei. 
D-na Pârvu Daniela 
Biroul Privatizare Programe Dezvoltare, propune modificarea art.13 din 
proiectul de  

hotărâre pentru aprobarea bugetului pe anul 2008, în sensul suplimentării bugetului 
contului 5002.20 cu suma de 299,951 mii lei,  reprezentând cheltuieli de capital pentru 
proiectul “zid de sprijin pe str. Aurel Vlaicu, Deva”, aprobat prin H.C.L. nr. 38/2007, 
sumă provenită din Fondul de Mediu conform adresei AdministraŃiei Fondului de 
Mediu nr. 20351/2008, înregistrată la Primăria Deva sub nr. 5038/2008. în urma 
acestei completări se modifică corespunzător Anexa 13. 
 Dl. Radu Petru Dorin 
 Din partea biroului de specialitate, avem de făcut câteva propuneri de 
modificare.  

La Cap. 84.02 se introduc următoarele lucrări: 
- Modernizare str. Traian Vuia – 10.000,00 lei; 
- Modernizare str. Hărăului – 10.000, 00 lei; 
- Modernizare str. Tudor Vladimirescu – 10.000, 00 lei; 
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- Modernizare str. Mureşului – 10.000, 00 lei; 
- Modernizare str. Alexandru VlahuŃă – 10.000, 00 lei; 
- Modernizare str. Nicolae Grigorescu – 10.000,0 lei. 

Banii se vor aloca de la poz.101 “Amenajare str. de legătură între str. 
Depozitelor şi str.  

Valea Cernei”. 
 La lista “ Alte cheltuieli de investiŃii” Cap. 84.02 
 La poz.28 suplimentare cu suma de 12.000, 00 lei 
 Sumele se iau de la poz. 5 – 5.100,0 lei, poz.29-3.900,00 lei, poz.32-1.000,00 
lei 
          poz. 33 – 1.000,00 lei, poz.34-1.000,00 lei 

La poz.8 suplimentare cu suma de 3.000,00 lei 
Suma se ia de la poz. 5- 3.000,00 lei 

 Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Deci,  avem 3 propuneri de modificări. 
Dl.Ghergan Florian 
Propunerea de buget s-a făcut de către executiv.Am înŃeles că sunt Hotărâri de 
Guvern  

prin care se modifică nişte sume, vin nişte sume şi vin pentru o lucrare dar ce aŃi citit 
aici sunt lucrări pe care trebuia să le prindem de la început şi să vă gândiŃi la ele. Le 
modificaŃi în şedinŃă? Nu se poate aşa ceva. Asta nu este prima. Orice modificare o 
puneŃi când o discutăm, mai rectificăm rectificarea în timpul şedinŃei. Nu este corect. 
Dacă  sunt situaŃii de genul acesta le înŃelegem dar altele, cum spune domnul, nu are 
nici o Hotărâre de Guvern 100, 100, 1000. Alea nu puteam să le vedem dinainte? 
Dumneavoastră aŃi făcut propunerea. Nu este corect, domnule Primar. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Spune,  domnule Radu, explicaŃia. 
 Dl.Radu Nicolae Dorin 
 Au fost lucrări care s-au omis. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu le susŃin, dumneavoastră votaŃi “împotrivă”. 
 Dl.David Ioan 
 Timp de 6 luni de zile banii aceştia sunt bătuŃi în cuie.  
 D-na Nicula Viorica 
 Noi lucrăm la bugetul acesta de 1 lună de zile. 
 Dl. łonea Vasile 
 Nu ştiu dacă aŃi primit şi dumneavoastră o adresă. Mai multe asociaŃii de tineri 
şi consiliul judeŃean al elevilor ne solicită să-i sprijinim legal, să le stabilim un buget 
conform  Legii tineretului 350/2006 care spun ei…. 
 D-na Nicula Viorica 
 Am cuprins această sumă în buget, 100 de milioane. 
 Dl. łonea Vasile 
 Fonduri destinate activităŃii de tineret. La art. 21 spune aşa: “Consiliile JudeŃene 
şi Consiliul general al municipiului Bucureşti precum şi consiliile locale ale municipiilor 
reşedinŃă de judeŃ, constituie annual în cadrul bugetelor proprii….”. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Sunt prinse 100 de milioane. 
D-na Nicula Viorica 
Este cuprins în buget acest fond, sunt 100 milioane lei vechi. 
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Toate organizaŃiile care doresc să acceseze aceste fonduri, trebuie să vină cu 
proiect.  

Pentru bugetul de anul acesta sunt  100 de milioane.  
Dl.łonea Vasile  

 Unde  sunt trecute? 
 D-na Nicula Viorica 

Este vorba de rândul 377 din prima parte a bugetului, dacă vă uitaŃi. “Servicii 
recreative şi sportive” unde avem  sport, tineret, ş.a.m.d. Este la punctul 2, “Tineret”. 
 Dl.Morar Marcel 
 În calitate de Preşedinte al Comisiei de Cultură vreau să vă fac următoarea 
propunere. În ceea ce priveşte bugetul Teatrului – nu este doar punctul meu de 
vedere – consider că este oarecum sub limitete care ar trebui să existe în acest 
moment. De aceea fac propunerea ca acesta să  fie suplimentat cu suma de 2 
miliarde lei vechi astfel încât - şi cred că  este un argument important – atunci când ai 
un buget mic toată lumea te poate acuza că nu reuşeşti să faci lucruri.  Să dovedim că 
noi  suplimentăm acest buget, oferim managerului posibilitatea să-şi desfăşoare 
activitatea aşa cum există ea prevăzută în contractul de management. În cazul că nu 
reuşeşte, este problema dânsului. Modul în care dânsul cheltuieşte banii este tot o 
problemă a Teatrului, al conducerii Teatrului. Să-i dovedim,  să-i arătăm că avem 
posibilitatea şi dânsul are posibilitatea să-şi desfăşoare activitarea  aşa cum trebuie. 
Vă mulŃumesc. 
 D-na Nicula Viorica 
 Dacă se doreşte o suplimentare, trebuie să ne spună şi de unde se diminuează 
în mod corespunzător cu aceiaşi sumă. Noi pentru anul acesta la Teatru am propus 3 
miliarde de lei vechi, la Bunuri şi servicii alocate de la bugetul local. Dânşii au propus 
650 de milioane, vorbim de materiale.  
 Dl.Morar Marcel 

Mă refer  la un buget total, nu defalcat pe capitole bugetare. 
 D-na Nicula Viorica 

Per total sunt 3 miliarde 650 de milioane de lei.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnul director de la Teatru este aici. 
Dl. Nicodim Ungureanu 

 Lucrul care mi se pare neelegant fata de mine. De ce am nevoie de aceşti 
bani? Pentru  că fără aceşti bani nu pot să fac nimic.  Nici cu aceşti bani nu pot să fac 
mare lucru dar pentru că am adus …– voi începe cu sfârşitul ca să înŃeleagă toată 
lumea – pentru că am adus la acest Teatru sactori de  talie naŃională şi internaŃională, 
spectacolele Teatrului Municipal din Deva sunt de Ńinute şi de festival.  Am adus 14 
noi actori. Magda Catone este angajata Teatrului Municipal din Deva. Valer Delacheza 
care a bătut tot globul pământesc şi are cele mai multe premii Uniter, este angajat al 
Teatrului din Deva. Mă opresc puŃin la  domnul Delacheza. Punem “Colonelul şi 
părăsile” iar pe 9 când sperăm să avem premiera, este pentru prima dată când vine în 
România cel mai jucat dramaturg din Europa, Boicev. Vom face o săptămână a criticii 
pentru a vedea spectacolul “Vreme trece, vreme vine”, “Dineu cu proşti” a lui Weber şi 
“Cehov”. 
 De ce am nevoie de aceşti bani? ŞtiŃi foarte bine, acest Teatru nu a primit şi nu 
a fost finanŃat pentru a-şi completa niciodată luminile, sonorizarea şi orchestra. Este 
pentru prima dată când am luat consolă de lumini, orgă de lumini cu numai 500 de 
milioane pe care nici măcar nu am putut să le plătesc până acum. Sunt pe încredere. 
Este pentru prima dată când cumpăr o trompetă profesionistă la numai 15 sau 18 
milioane. 
 Dl.David Ioan 
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 Fac sesizarea că aceste aparatură se împrumutau pe nişte bani buni. Dacă faci 
socoteala… 

Dl. Nicodim Ungureanu 
 Ajung şi acolo. Era o şmecherie, domnule Preşedinte. Angaja un 
neprofesionist, venea cu 2 boxe de acasă, lua salariu şi  în timpul spectacolului – 
toată lumea a văzut – nu a ştiut nici măcar să bage CD-ul. 
 D-na Vlad Monica 
 Şi aparatură de discotecă, dacă-mi daŃi voie, nu de teatru profesionist. Este cu 
totul altceva. Este altă categorie de aparatură. 
 Dl.Nicodim Ungureanu 
 Deci, aceşti oameni, aceste spectacole care sunt de Ńinută, gândiŃi-vă că i-am 
adus aici. Trebuie să înŃelegeŃi că un teatru sau Teatrul Municipal din Deva  are 
profesionişti. Mai are câŃiva amatori la care unii domni sau doamne pleacă urechea. 
Trebuie să terminăm cu voia bună, nu suntem creşă nici Crucea Roşie. Suntem teatru 
şi trebuie să avem buget. 
 Am obŃinut cu greu o zi pe săptămână la Casa de Cultură şi vă rog să vă uitaŃi  
că sunt aproape 160 de spectatori pe spectacol  plătitori, când sunt 4 spectacole pe 
afiş în Deva printre care baletul din Chişinău, Petroşaniul cu 2 spectacole şi  Iris. Eu 
reuşesc cu aceşti actori să am 160 de minute sau cel puŃin 80 maturi plătitori. Asta 
înseamnă foarte mult. 
 GândiŃi-vă, Teatrul din Petroşani care este la 2 ore de mers cu bicicleta are 27 
de miliarde. Nu are actorii de talia mea. Nu au nici o vină. Nici spectacolele care sunt, 
deşi are Shakespeare şi o felicit pe directoarea de acolo, şi are un buget mult mai 
mare. 
 Trebuie să înŃelegeŃi domnilor consilieri, că teatru se face cu bani şi cu 
profesionişti. Nu cer mult, cer cât este necesar dar să fie spectacole de Ńinută. 
 Dl.David Ioan 
 2 miliarde a propus colegul meu. Mai mult de atât cred că nu… 2 miliarde pe 
lângă celelalte… 
 Dl.Nicodim Ungureanu 
 Mai am o singură precizare şi cu asta vă mulŃumesc din suflet că m-aŃi ascultat 
şi că mi-aŃi dat aceşti bani. Teatrul din Deva trebuie să apară la festival. Domnul 
Primar a propus şi aŃi fost de acord cu un autocat. Eu am propus 650 de milioane. 
Până la ora asta am făcut rost de aproape 300 de milioane. Este mult, e mult în afară 
de biletele care s-au vândut. Dacă nu am autocar să mă duc la Herculane, să mă duc 
la Arad, să mă duc la festival, să mă duc în judeŃ să joc,  este mai greu. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, aş vrea să-i spun domnului director că noi aici votăm pe 
proiect. Dacă dumneavoastră doriŃi, aŃi văzut că v-am dat  girul, am dat tot ce aŃi dorit 
dumneavoastră, să faceŃi consiliu de administraŃie cum aŃi dorit. Noi vrem un teatru 
serios. AŃi schimbat numele, am fost de acord. Vă rugăm să veniŃi cu proiect în faŃa 
noastră şi ne spuneŃi “ne trebuie un autocar care costă … atât” nu aşa, că mai trebuie 
în buget. VeniŃi cu tot defalcat şi noi suntem de acord să vă ajutăm. 
 Dl.Nicodim Ungureanu 
 Teatrul lucrează numai pe proiecte, cu deviz exact şi cu câte spectacole am în 
proiect. În fiecare an   puteŃi să urmăriŃi proiectul meu, că eu merg după un proiect  la 
Primărie, aici. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Atunci, susŃineŃi ca domnul Primar să vină în faŃa consiliului cu un proiect de 
hotărâre şi toate aceste propuneri care sunt ale dumneavoastră le votăm. Deci, 
despre asta este vorba. 
 Dl.łonea Vasile 
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 Din ceea ce spun eu acum vă rog să  credeŃi  şi să mă criticaŃi cu bună 
credinŃă. Plec de la premiza că vreau ca teatrul acesta să fie o instituŃie de cultură. Cu  
toate eforturile noastre şi de înŃelegere şi de sprijin pentru conducerea nouă, nu se 
reuşeşte acest lucru. De ce spun? Domnul director spune că angajează oameni 
profesionişti. Eu am aici o situaŃie cu o întâlnire care a fost cu Comisia de Cultură şi 
dânsul angajează şoferi pe post de actori. Prin care patrimoniu să se rezolve 
problemele teatrului. Am văzut aici comparativ achiziŃiile făcute de Casa de Cultură şi 
achiziŃiile făcute de Teatrul Municipal Deva şi care sunt cu diferenŃe de cel puŃin 50-
60%. Noi am înŃeles să nu ne băgăm în problemele de specialitate pentru că este o 
prosefie şi asta şi este o profesie nobilă care are secretete şi are specificul ei.  Totuşi, 
banul public ne interesează şi ne interesează produsul final, ca această instituŃie să fie 
încă o dată măcar ce a fost dacă nu mai mult decât atât. 
 Eu de asta vreau deschidere culturală pentru că au apărut în ziare titluri de 
genul acesta. Eu am spus că fac un dosar pentru teatru, să pot răspunde.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Vă rog să-l lăsaŃi pe domnul să ne spună. 
 Dl.łonea Vasile 
 Aici dumneavoastră spuneŃi că aŃi angajat actori de renume. Eu nu vreau să 
cobor pe nimeni şi nici să ridic dar actorii angajaŃi de dumneavoastră au fost  în 4 
spectacole, dacă situaŃia asta este reală pe care o am eu.  Serban Cornel – o 
spectacole; Simona Călin -0 spectacole; Ardeleanu Monica – 1 spectacol; Vlad Denisa 
-1 spectacol; Catone Magda – 3 spectacole; Ionescu Ionut -1 spectacol; Toma Vasile  
- 1 spectacol. 
 Dl. Nicodim Ungureanu 
 Ziarele scriu ce aveŃi acolo? 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu. 
 Dl. Nicodim Ungureanu 
 De ce? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Scriu aceiaşi ziarişti care s-au bătut în faŃa porŃii teatrului. Atunci începem şi 
facem o dezbatere, denaturăm. Este o chestiune foarte delicată aici. 
 Dl.łonea Vasile  
 Domnule Primar, nu trebuie să sprijiniŃi necondiŃionat pe domnul director, 
trebuie să ne gândim pe probleme. Este angajat al instituŃiei Consiliului local. Noi 
trebuie să vedem treaba aceasta. Nici nu vreau să dau cu parul nici nu vreau să plec 
de la premiza că dumnealui fură, face, risipeşte banul. Să lămurească aici foarte bine 
şi dacă este corectă treaba aceasta…. 
 Dl. Nicodim Ungureanu 
 Actorii noi angajaŃi sunt: Cogălniceanu, pe care nu-l aveŃi pe listă… 
 Dl.łonea Vasile  
 Îl am şi pe Cogălniceanu, domnule director, dar nu l-am citit. 
 Dl. Nicodim Ungureanu 
 Câte spectacole a realizat? 
 Dl.łonea Vasile  
 6. Mai era cineva cu 12 spectacole. 
 Dl. Nicodim Ungureanu 
 Este fals! Ardeleanu Monica este debutantă şi este în primul spectacol iar acum 
este la al doilea spectacol. IonuŃ Ionescu, este într-un singur spectacol. Ce înseamnă? 
Nu poate un regizor să-i ia pe unii în 5 şi pe unii într-unul.  Vă rog să-mi spuneŃi  Balşa 
sau Păstorel în câte spectacole sunt. Pot eu să oblig un regizor să-i distribuie pe 
actori? Nu!  
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Hai să vedem în câte spectacole sunt. Toma Vasile nu este în primul spectacol. 
Serban Cornel nu a fost distribuit. Toma Vasile este în al doilea spectacol. Vlad 
Denisa  este într-un spectacol. Repet, Călin Simona este într-un spectacol. V-au dat o 
listă falsă, iar dumneavoastră, vă rog să mă credeŃi……… Domnule consilier, dacă m-
aŃi fi întrebat puteam să vă răspund. Dan Constantin în câte spectacole este? 

Dl.łonea Vasile 
În două. 

 Dl. Nicodim Ungureanu 
 În 4, domnule consilier. Nu confundaŃi spectacolul cu numărul de reprezentaŃii. 
Despre asta este clar. Unii sunt distribuiŃi în 4 spectacole, unii în 5. Nu confundaŃi 
numărul de reprezentaŃii cu numărul de spectacole. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu-mi place deloc tonul cu care discută. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Daniela, să ne spui tu. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Teatrul este în plin proces de  profesionalizare. Trebuie să avem răbdare să 
obŃinem până la capăt rezultatele care se află în planul de spectacole propus pentru 
anul acesta. 
 Ce trebuie să recunoaştem este că de la început până în acest moment s-au 
făcut  enorm  de mari progrese, cu datoriile pe care le-am avut, cu oameni 
nonprofesionişti. S-au făcut eforturi enorme.  
 Pe de altă parte vreau să mulŃumesc colegilor că ne-au susŃinut în acest efort  
şi vă rog să mai aveŃi puŃină răbdare şi să ne susŃineŃi în continuare.  

Deci, cu resursele limitate pe care le-a avut domnul director la început reuşeşte 
să-şi îndeplinească încet-încet proiectul de management pe care şi l-a propus şi pe 
care nimeni nu l-a crezut la început. Noi am crezut în el, îl susŃinem şi mergem mai 
departe. 

Dl. Nicodim Ungureanu 
Mai am o singură intervenŃie. Îmi cer scuze, am un ton probabil prea puternic. 
Am plătit 45 de milioane amendă şi a fost un singur spectacol. Vreau să se ştie, 

am câştigat procesul cu ITM-ul şi am făcut 8 spectacole din aprilie. 
 D-na MiheŃ Daniela 

Rezultatele sunt cele care vorbesc. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 MulŃumim. HaideŃi să încheiem. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o rugăminte. Domnul Morar a făcut propunerea să majorăm bugetul cu 2 
miliarde. Colega  mi-a comunicat că avem banii. 
 D-na Nicula Viorica 
 La capitolul 80.02. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Deci, sunt bani. Să alocăm aceşti bani cu modificare iar peste 1 lună Comisia 
de cultură să facă o verificare cum sunt cheltuiŃi aceşti bani. Ei ne vor informa şi atunci 
ştim ce avem de făcut în continuare. 
 Dl.Morar Marcel 
 Fiindcă tot s-a vehiculat comisia de cultură în sus şi în jos,  stimaŃi colegi, 
comisia de cultură nu este nici InchiziŃia spaniolă,   nu este nici o entitate separată a 
Consiliului local cu  atribuŃii de control, de Curtea de Conturi, de InchiziŃie, ş.a.m.d. 
Noi, Comisia de cultură, am pregătit şi am venit în întâmpinarea unor salariaŃi ai 
teatrului care au venit cu anumite probleme punctuale. Ele se regăsesc probabil şi în 
raportul pe care îl are şi domnul łonea. Aşa vom proceda şi cu conducerea teatrului 
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pentru că, sigur, este normal să ascultăm ambele părŃi iar un raport al comisiei de 
cultură în urma evaluării a ceea ce spun cele două părŃi va fi înaintat Consiliului local. 
Singurul care poate lua decizii privind ceea ce se întâmplă într-o instituŃie subordonată 
Consiliului local este  Consiliul local în plenul său şi nu Comisia de cultură. Vă rog să 
nu tot spuneŃi “comisia de cultură controlează, verifică, decapitează sau împăiază”.  
 MulŃumesc doamnei director economic care a găsit în bugetul consiliului local 
resursele pentru ca teatrul să primească o suplimentare. AnunŃ de pe acum că voi fi 
iniŃiatorul unui proiect de hotărâre pentru ca teatrul să primească finanŃarea şi pentru 
un autocar, absolut necesar unei instituŃii de acest gen, cu care să se poată deplasa 
actori, recuzite, ş.a.m.d., să-şi desfăşoare spectacolele  în alte locaŃii decât în Deva. 
Vă mulŃumesc. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Eu cred că am fost cel mai dârz împotriva domnului director.  Dacă tot a ajuns 
director consider că trebuie să-l ajutăm  mai ales din punct de vedere al investiŃiilor. 
FuncŃia dânsului este temporară dar investiŃiile sunt necesare. Trebuie să se 
deplaseze.Eu vă spun şi soluŃiile de finanŃare de unde. Eu nu zic 2 miliarde, eu zic 5 
miliarde. Mai ales, dacă comparăm şi ar fi bine de verificat ceea ce a spus domnul 
director în sensul teatrului din Valea Jiului. Şi noi ar trebui să susŃinem teatru. 

Am toată încrederea în domnul preşedinte de la cultură, domnul Marcel şi în 
doamna MiheŃ că lucrurile sunt total diferite şi sunt alături de dânşii în ceea ce priveşte 
finanŃarea. Vă spun de unde să luăm cele 5 miliarde. Reducem de la Casa de cultură, 
de la fântâna arteziană o melodie şi o Ńâşnitoare. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă pun o întrebare. Dacă ne-am gândit ca ultima melodie să fie “E şi grea e şi 

frumoasă viaŃa de român”? O mai scoatem şi pe asta? 
 

 Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Primar, ştiŃi ce vreau să vă spun? Acolo ar trebui să fie rapsodia 

română. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dumneavoastră hotărâŃi. 

 Dl.Kovacs Francisc 
Nu este.A fost numai muzică orientală. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am zis să nu fie exact aceiaşi cu cea de la Craiova. Asta a fost chestiunea, să 

nu copiem chiar aşa. 
Dl. David Ioan 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu modificarile propuse de 

compartimentele de specialitate propuse. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 10 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 12 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

 
Supun la vot art.13 al proiectului de hotărâre  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 14 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 15 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                     2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr.89/2008 
 
 
Diverse 
 
 Dl.Borbeanu Simion 
Felicit pe domnul Dorel Drăgulescu pentru curăŃenia pe care a făcut-o în oraş. 

Data trecută nu ştiam că era sectorul dumnealui dar s-a făcut curăŃenie. 
Dl.Toth Andrei 
Având în vedere  că perioada aceasta a fost favorabilă, oamenii au început să 

închidă balcoanele în general cu termopane sau cu ……. Nu am nimic împotrivă. 
Ceea ce este foarte deranjant şi fapt concret, azi dimineaŃă la ora 10 fără un sfert  pe 
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străduŃa care leagă  Mărăşti cu PoliŃia Municipală Deva, am parcat maşina în loc de 
parcare şi de sus a căzut schelă metalică, din cornier metalic. M-am uitat, oamenii 
lucrau, închideau balcoanele cu  termopane fără să fie îngrădit, fără să fie zonă 
delimitată acolo. PoliŃia Comunitară ar trebui să intre pe loc. 

O altă problemă foarte spinoasă. Din 2001, deci de 7 ani de zile am un dosar 
cu Legea  10 pentru retrocedare. În 7 ani de zile nu au fost în stare să finalizeze 
dosarul. Data trecută s-a vehiculat aici că dispar sume enorme de bani, că luăm bani 
şi nu ştiu ce facem iar eu nu reuşesc să finalizez un dosar legal.  

Data trecută, domnule Primar, am vorbit cu dumneavoastră. Deci, în 2001 
dosarul a fost trimis. În 2004 se întoarce dosarul  că lipseşte copia de pe buletin. Fals! 
Era acolo!  A fost un motiv că trebuie dosarul respins. După 3 ani de zile, anul trecut 
în iulie, iarăşi se întoarce dosarul.  

Am umblat peste tot, cu tot ceea ce s-a cerut.  Acum ştiŃi ce a găsit?  Până 
acum în 7 ani de zile nu s-a spus. Trebuie să fac succesiune. De ce să fac eu 
succesiune pe o casă care a fost demolată în 75, pe un teren în care a construit 
statul?   Asta la cadastru care aparŃine de Consiliu local.  Nu se poate. Eu în 7 ani de 
zile nu am reuşit să finalizez dosarul. Fac succesiunea cu 30 de milioane de lei şi nu 
ştiu dacă voi primi un leu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu am avut aşa o discuŃie cu dumneavoastră niciodată. De câte ori aŃi venit nu 

mi-aŃi spus de tema asta. 
Dl.Toth Andrei 
Domnule Primar, în 7 ani de zile salariaŃii de la Cadastru din Deva nu au putut 

să spună “vezi că peste 5 ani de zile ai nevoie de succesiune!”.  
Acum  vine ultima dată, ca să nu fie rezolvat dosarul “domnule, nu ai succesine 

şi nu ai cerficat de moştenire”. Este imposibil aşa ceva. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mâine dimineaŃă să vă prezentaŃi la noi şi rezolvăm problema, adică să vedem 

exact ce se poate face. Nu vă pot da un răspuns acum.  
 
 
Dl.Jarnea Horea 
Domnule Primar, a fost şi anul trecut şi i-am pregătit nişte acte cu toate că nu 

se ocupă biroul la care sunt şef. Să mă căutaŃi  mâine şi  vă duc la biroul care se 
ocupă. 

Dl.Toth  Andrei 
După 7 ani de zile aŃi mai găsit ceva, acum o să mai găsiŃi ceva.  
Dl.David Ioan 
Cererea există.  
Dl.Teban Andronic 
Îmi ce scuze dacă am ridicat vocea la cineva acolo. Vreau să asigur pe domnul 

Primar, nu în calitate de Primar, ca şi consătean, că niciodată nu am avut probleme cu 
dânsul şi nu     m-a atacat. Ba din contră, am fost cel care a luat atitudine vis-à-vis de 
problemele care au fost cu PoliŃia. Vreau să asigur că nu m-am dus la nici o instituŃie 
să reclam, nu există nici un act.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este o problemă. Domnule Teban,  singurul lucru care mă doare este că 

acei colegi nu merită ei târâŃi. Eu da, pe mine da, târăşte-mă pe mine că eu suport şi 
nu tremur de frica lor, mai ales cum văd acolo cum colegul de lângă dumneatale 
stătea nesimŃit, lângă colegii care-i chemau. Eram acolo, acolo ne reclama în faŃă. 
Tupeu şi pe unii şi pe ceilalŃi. Nu o să mor de frica lor pentru că să ştiŃi că am în mine 
asemenea chestiune şi nu pot să accept asemenea lucruri. Nu pot să le accept. 
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Domnule ai ceva, ai cu Primarul, nu chemi toate serviciile. În momentul în care alŃii îşi 
fac propriile licitaŃii şi câştigă sute şi sute de miliarde  nu zice unul că se fură. Nu zice! 
Cum să nu mă doară când l-am văzut acolo?! 

Dl.Teban Andronic 
Ba din contră.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
AŃi spus-o de sute de ori şi m-a durut. 
Dl.Teban Andronic 
IertaŃi-mă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi eu o să am acum multe alte argumente. Abia aştept mâine să le termin, am 

şi altele  pregătite şi o să vedeŃi cât de dureroase o să fie.  
Dumneavoatră aŃi ridicat tot timpul tonul că   este chestia aceia, că nu a vrut 

Prefectul Vlad. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, am observat că domnul Primar este supărat că nu ne 

filmează. HaideŃi să cumpărăm o cameră de luat vederi să o punem aici să ne filmeze 
toată şedinŃa de consiliu. Atunci nu mai este nici o problemă cu filmatul. 

Dl.David Ioan 
Comisiile, la comisii trebuie! 
Dl.Ghergan Florian 
Şi în comisii îi dăm drumul dacă trebuie şi atunci filmăm tot şi nu avem nici o 

problemă.  Vă rog să consemnaŃi acolo, propun  să cumpărăm o cameră de luat 
vederi. 

Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, pe reportofonul fetelor nu se înregistrează bine, abia înŃeleg. 

Ar trebui  să le luăm un sistem mai performant de înregistrare, eu am văzut cum se 
chinuie, mie milă de ele. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce vă pot promite, dacă voi mai câştiga un nou mandat, prima dată voi reface 

sala de şedinŃă. 
 
 
Dl.David Ioan 

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

 
 

Deva, 12 februarie 2008 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

       David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
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Stănici Ramona Silvia 

 
 


