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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 15 aprilie 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, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare precum şi a DispoziŃiei  Primarului municipiului Deva, nr.858/2008. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri in functie. 

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Inisconi Ioan, 
doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
            Dl.David Ioan 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-

vă că din totalul de 20 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un 
număr de 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa d-nul Borbeanu Simion şi domnul Teban  
Andronic. Întârzie la şedinŃă domnul Pogocsan Ferdinand. 

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

În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 01 aprilie 2008, precum şi a 
procesului verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 01 aprilie 2008 însoŃit de procesul-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 01 aprilie 2008. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.747/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 4 puncte si 1 punct suplimentar. S-au adoptat 

5  hotarari, respectiv de la nr.132-136.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 01 aprilie 2008.  



 2 

            Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 01 aprilie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 01 aprilie 2008 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
 Înainte de a începe lucrările ordinii de zi, vreau să vă spun că avem prezentă în sală o 
doamnă, reprezentant al unor locatari din Deva care doreşte să ridice câteva probleme. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Nu ştiu de ce aŃi ales tocmai blocul nostru, când noi avem o parcare mai aproape şi 
celelalte blocuri, locatarii celorlalte blocuri mereu şi-au parcat maşinile pe zona verde.Am 
făcut chiar reclamaŃii le PoliŃie şi poate  nu ştiŃi toate aceste lucruri. Sunt nemulŃumiŃi cei de pe 
scara I pentru că s-a distrus zona verde din faŃa blocului nostru şi se va amenaja o parcare. În 
acest bloc sunt foarte mulŃi copii, poate cei mai mulŃi din cartier, care se jucau pe acel teren. 
Poate că au deranjat pe alŃii vreodată dar nu ştiu dacă chiar cei mici sau alŃii. S-au distrus şi 
bătătoarele de covoare, care am dori să fie măcar unul şi în faŃa scării noastre. Probabil că nu 
mai e nici asta foarte ecologic dar foarte mulŃi au semnat cererea noastră.  

Nu ştiu dacă nu era şi altă posibilitate, de exemplu în spatele blocului unde terenul nu 
este folosit şi nici o scară nu are ieşirea pe partea aceea.  

Am vrea de asemenea şi un loc de joacă pentru copii. Sunt cel puŃin 10 blocuri în zonă, 
care nu au nici un teren de joacă. Peste tot sunt certaŃi. Dacă veŃi face acolo o parcare, 
bineînŃeles că vom avea probleme că îi va lovi cuiva maşina, ba cu o minge, ba cu o altă 
jucărie, cum am avut şi până acum şi poate dumneavoastră găsiŃi altă modalitate.  

Nu suntem nici împotriva parcărilor dar, chiar să distrugem tot în jur, nu ştiu dacă e 
chiar cea mai bună soluŃie. Tot timpul ne alegeŃi doar pe noi, nu dumneavoastră şi cei din jurul 
nostru. Acolo îşi parchează maşinile în faŃa blocului nostru, în spatele blocului toaleta căŃeilor, 
mă scuzaŃi. Poate că ar fi mulŃumiŃi şi cei de pe partea din spate să numai avem plin de câini  şi 
cei din faŃă. Eventual  să puneŃi  şi bănci, copaci. Este adevărat că sunt şi foarte multe maşini. 
Nu suntem împotrivă, sunt maşini dar sunt şi foarte mulŃi copii. Peste toŃi sunt doar certaŃi şi 
poate găsiŃi o altă modalitate. Dacă rezolvaŃi din timp, că deja s-a distrus zona verde până la 
jumătate, măcar pe cealaltă parte, realizaŃi un loc de joacă pentru copii.  
 Dl. David Ioan 
 Deci,  în concret, până acuma am înŃeles. S-a ocupat jumătate de zonă verde cu parcare. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Au lucrat deja, nu este terminată parcarea. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Vă rog să spuneŃi şi televiziunilor dacă  bl E 13, este.. 
Dl. łonea Vasile 
Pe Aleea Crinilor. 
Dl.Panduru Carol 
În spatele turnurilor, la MioriŃa.Este E14 şi în spatele lui este E13. 
 
 
Dl Primar Mircia Muntean 
Nu chiar în spate, a doua stradă.  

 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
Nici asfaltată nu este. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Să le spuneŃi domnilor consilieri…Deci, acolo trebuie făcut un parc de joacă dacă se 

acceptă acea chestiune.Să le spuneŃi televiziunilor în special, un singur lucru. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Dar nu este nevoie să apărem la televizor. 
Dl Primar Mircia Muntean 
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Cum arăta, da, sinceră şi tot aşa, cu curaj, fără să interpretăm într-un fel sau altul. Cum 
arăta zona verde acolo. Întâmplător am fost ieri, ştiŃi că am fost ieri eu acolo. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Da. Era un teren de joacă, nu era chiar aşa... 
Dl Primar Mircia Muntean 
Nu, nu, nu, sinceritate deplină. Cum aŃi fost corectă, că eu am fost acolo şi v-am 

verificat, nu pot să ajung chiar de fiecare dată, dar de data asta, la 8.30 am fost exact acolo. Vă 
rog să explicaŃi camerelor de luat vederi în ce situaŃie era exact zona respectivă, câte maşini, 
cum parcau, câŃi sunt pentru parcare, câŃi sunt împotriva parcării pentru că şi acesta este un 
element bun. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

BineînŃeles. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Să nu spuneŃi că suntem noi majoritari şi ceilalŃi nu sunt. Să încercăm să facem lumină, 

pentru că  parcul de joacă putem să îl demaram de mâine iar parcarea trebuie să o alegem în 
funcŃie de ce doriŃi dumneavoastră.  
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Da, pentru locatarii blocului nostru.  
Dl Primar Mircia Muntean 
Dacă sunt locatarii blocului dumneavoastră aş vrea neapărat să ne faceŃi o adresă,  pe 

care să nu o semnaŃi numai dumneavoastră, să o semneze majoritatea. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Am semnat-o mai mulŃi. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Să o semneze majoritatea, pentru că oricum va trebui să luăm o hotărâre în funcŃie de 

majoritate. În al doilea rând, vreau să le spuneŃi sincer presei şi colegilor mei, cum arăta acea 
zonă.  
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Dar spuneŃi-ne şi dumneavoastră sincer?! 
Dl Primar Mircia Muntean 
A, deci  vă certaŃi cu mine! 

 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
Nu, Doamne fereşte!  Nu am venit pentru ceartă. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Eu vreau să rezolvăm problema dar aveŃi curajul să ne spuneŃi adevărul, cum arăta zona 

verde acolo?! Eu am văzut-o ieri! 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Nu m-am mutat de foarte mult timp acolo. 
 
 
 

 
Dl Primar Mircia Muntean 
Vă spun eu. AŃi putea să fiŃi şi dumneavoastră sinceră, pentru ca lumea să-şi formeze o 

idee adevărată. Aşa cum noi vă ajutăm, tot aşa  şi dumneavoastră  trebuie să ne ajutaŃi. SpuneŃi 
cum arăta acea zonă.  
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Era un teren de joacă pentru copii, unde jucau copii fotbal.   
Dl Primar Mircia Muntean 
Cum arăta? Mai jucau copii, mai parcau maşinile, mai nu ştiu ce.  
SpuneŃi, ca să ştim! 

 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
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Era un teren. Era un teren, nu era iarbă. Se jucau copiii. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Deci, nu era iarbă, era un dezastru. Poate noi am fost vinovaŃi, că nu am oprit pe cei cu 

maşinile. Dar, acum să aduceŃi o adresă aşa cum ceilalŃi majoritari au adus o adresă să facem 
parcare ca să fim civilizaŃi, tot aşa dumneavoastră puteaŃi spune “nu, noi majoritari …”  

Dl. łonea Vasile 
Au adus, domnule! 

 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
Am adus. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Nu dumneavoastră  P.S.D.-ul şi ... Eu am vorbit ieri cu toată lumea de acolo şi mi-au 

spus ca este o singură doamnă care se opune şi care face… 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Nu este adevărat! 
Dl Primar Mircia Muntean 
Poate să nu fie acel bloc. Vă rog să rămâneŃi acuma până la finele şedinŃei, că nu este o 

şedinŃă chiar foarte lungă şi atunci mergem împreună cu dumneavoastră, să nu vorbim de alt 
bloc. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Da, bineînŃeles. Deci,  nu suntem nici împotrivă să amenajaŃi până la intrarea în scară. 
Dl Primar Mircia Muntean  
Să ştiŃi cum se face, da? 

 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
Şi noi am vrea să fie ordine, normal. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Să ştiŃi că este cărămidă ecologică, iar iarba e mai protejată decât in situaŃia de astăzi. 

 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
Da, ştiu. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Atunci, măcar să facem jocul, să-l începem mâine, dar să fie acelaşi loc care l-am văzut 

eu, că dacă ştiŃi că am fost ieri în zonă, atunci poate că nu mă înşel şi acesta este locul de care 
vorbim.  
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Da, ştiu. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Locul unde am fost ieri, era un dezastru total 

 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
EraŃi în spate. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Era un amestec de nesimŃire acolo în zonă, două maşini parcate aşa, îndoit. Nu era nici 

vorbă să fie o şansă ca un copil să se joace între maşinile acelea, că erau 2 mp. 
  

 
D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 
De ce erau maşinile acelea? 
Dl Primar Mircia Muntean 
De ce erau? Din cauza vecinilor dumneavoastră, nu eu, nici Consiliul local nu le-am 

dus acolo, maşinile. 
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

Nu erau din blocul nostru. Nu de la noi din bloc. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Vă rog să rămâneŃi şi ne ducem împreună. 
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Dl. Szots Ludovic 
Dacă îmi permiteŃi, aşa ca ati adus la cunoştinŃa tuturor celor din sală, că noi, nu am 

demarat nici un fel de lucrări de execuŃii de parcări în municipiul Deva, mai ales între blocuri, 
numai şi numai la solicitarea locatarilor. 

Dl Primar Mircia Muntean 
Absolut. 
Dl. Szots Ludovic 
Dumneavoastră din păcate nu aŃi venit cu o propunere sau mă rog, acuma când ar trebui 

să demarăm lucrarea, acuma veniŃi că vreŃi loc de joacă. HaideŃi că găsim soluŃii, că sunt 
soluŃii, ce să facem în zona respectivă.  

Dl Primar Mircia Muntean 
Dar, să nu vină ceilalŃi cu maşini, care vă parchează maşini acolo şi să spună că locul de 

joacă îl punem în faŃa lor. 
Dl. Szots Ludovic 
Dar după aia, sincer vă spun că o să vină alŃii care vor spune: “Păi, de ce ai pus 

domnule Primar aici loc de joacă, că eu nu pot să mă odihnesc după-masa din cauza copiilor”. 
Deci, asta este o situaŃie din păcate, destul de ambiguă care se manifestă. 

Dl Kovacs Francisc 
Domnule director, dar cine trebuia să întreŃină zona aia? De ce tot săriŃi aşa cu gura la 

doamna? Cine avea obligaŃia să întreŃină zona aia verde sau neverde? Primăria! 
Dl. Szots Ludovic 
Domnul Kovacs, ascultaŃi-mă ce vă spun. Dumneavoastră nu aveŃi poate cunoştinŃă de 

problemele vis-à-vis de parcările dintre blocuri. 
Dl Kovacs Francisc 
Nu locatarii de acolo răspund de zona verde. 
Dl Szots Ludovic 
Noi ne confruntăm cu situaŃii care mai de care mai deosebite. Asta e situaŃia, înseamnă 

că a apărut un fel de progres, foarte multe maşini au apărut în Deva. Trebuie parcate undeva şi 
atâta timp cât facem parcări cu dale ecologice, eu nu cred că ar trebui să fie cineva împotriva 
acestor parcări.  
 D-na  Ilie Marinela-  reprezentant al cetăŃenilor din bl.E13, Aleea Crinilor 

ŞtiŃi că în mijlocul trotuarului din DorobanŃi, cineva a scos un metru pătrat de dale şi a 
plantat acolo un pui de … 

Dl Morar Marcel 
Domnule Primar, sunt unul dintre consilierii care locuiesc în acea zonă. Pot să confirm 

cele spuse de domnul Primar, care ştiu că a fost ieri în zonă. Eu am ajuns ieri în zonă la câteva 
minute după ce dânsul plecase. Acea zonă a fost şi până acum ocupată de maşini într-un mod 
cu totul şi cu totul necivilizat, ca să nu folosim alte cuvinte. Faptul că acum se creează o 
parcare, este la solicitarea locatarilor care deŃin maşini în zonă. Locurile de parcare se fac cu 
dale ecologice care vor permie şi vegetaŃiei să se dezvolte. Aşa cum spune şi doamna şi 
probabil că împreună cu DirecŃia tehnică analizând mai bine situaŃia, în cealaltă jumătate care a 
rămas, se poate amenaja şi un loc de joacă pentru copii. Vă mulŃumesc. 
 Dl. David Ioan 
 Consider discuŃia încheiată pe această temă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 RămâneŃi să mergem împreună după şedinŃă. 
 Dl. David Ioan 

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

Dl.Primar Mircia Muntean  
            Ordinea de zi este următoarea: 
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I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al municipiului Deva, domnilor col.(r) 

Blagniceanu St. Nicu, slt.(r) Crainic I. Roman, col.(r) Lupea Ioan şi col.(r) Susan I. 
Dumitru; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie 

neintrerupta; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate 
juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. 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   
6. Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului, situata in Deva, Aleea 

Streiului, bl.66, sc.2, etaj 10, ap.127, in baza Decretului – lege nr.61/1990, catre 
titularul contractului de inchiriere Obreja Ion; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea achiziŃionarii terenului in suprafata construita de 436,99 mp., aflat in 

proprietatea C.N.C.A.F. „Minvest” SA Deva, aferent imobilului situat in Deva, 
Aleea Motilor, nr.2, bloc 1, inscris in C.F. nr.2384/n şi nr. topo 3535/x/b/6; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.496/2006 pentru 

aprobarea cotizatiei anuale a municipiului Deva, ca membru al Asociatiei Orase 
Energie Romania; 

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

construire „Locuinta familiala” Deva, str.Cascadei, f.n., jud.Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.251/2007 privind constituirea Comisiei 

de evaluare a performantelor manageriale precum si a modului de indeplinire a 
prevederilor contractului de management de catre domnul Ungureanu Nicodim, 
Director al Teatrului de Arta Dramatica Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Reglementarea activitatii Teatrului municipal Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.420/2005 privind 

desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local Deva in consiliul de 
administratiei al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 
municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din invatamantul 

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea achizitionarii imobilelor situate in zona Calea Zarandului – str.Bălata, 

afectate de investitia „Pasaj denivelat auto si pietonal in municipiul Deva”;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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15. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare 
parcare pe strada Marasti intre strada 22 Decembrie şi DN7 din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.40/2007 precum şi a art.9 din Hotararea 

Consiliului local nr.315/2006; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.327/2003; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Modificarea contractului de inchiriere nr.2/1998; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean  
20. Rezilierea unor contracte de comodat incheiate cu tinerii care beneficiaza de 

prevederile Legii nr.15/2003 şi modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului 
local nr.298/2006; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean    
21. Aprobarea asocierii Municipiului Deva cu SC Agro Company SRL Deva, in 

vederea realizarii unei case mortuare si a unui local de prestari servicii alimentatie 
publica; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Trecerea unui teren in suprafata de 27,00 mp., din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 27,00 mp., din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea domnului Brădean Mircea; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Trecerea unui teren in suprafata de 85,00 mp., din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 85,00 mp., din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea SC Ozana Prod SRL Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Trecerea unui teren in suprafata de 50,00 mp., din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local si 

domnul Draia Gheorghe; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.1/2003; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II.  Diverse 
 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
A. suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:  
1. Ia act de decizia civila nr.269/R/2008 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosar 
nr.765/221/2008; 
2. Validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
domnului Iacob Petru Florin; 
B. retragerea de pe ordinea de zi a punctului 7 si discutarea punctelor suplimentare 1 si 2 
primele pe ordinea de zi. 
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Dl.David Ioan 
În sală este prezent domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată cu modificarile propuse  
      S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile) 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,4,10-13,15 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:2,3,8,9,16,21 
se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:5,6,7,14,17-20,22-28 se adopta cu votul a 2/3 din 
numarul total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctele 7,10,12 necesita vot secret.  
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind ia act de decizia civila 

nr.269/R/2008 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosar nr.765/221/2008; 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, aş vrea să o întreb pe doamna Secretar dacă anularea acestei 

sentinŃe este din punct de vedere juridic legală? Deci, sentinŃa şi că aŃi anulat postul de 
consilier al domnului Iacob Petru Florin. FaceŃi dumneavoastră propunerea aceasta şi am văzut 
că semnaŃi pentru legalitate.  

D-na Secretar Sârbu Laura 
Deci, acum discutăm o altă hotărâre după cum vedeŃi şi luăm act de o decizie civilă şi 

art. 2 declară vacant locul de consilier deŃinut de domnul Iacob Petru Florin.  Asta discutăm 
acum şi este legal. 

Dl. Ghergan Florian 
Este legal?! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Da, este legal. 
Dl. Ghergan Florian 
Deci,  înseamnă că numirea dânsului a fost ilegală în funcŃia de consilier. 
 
 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu, discutăm alt proiect. Avem o sentinŃă care ne spune că cererea Consiliului local 

este inadmisibilă, nu se pronunŃă pe legalitate. 
Dl. Ghergan Florian 
Eu vă întreb dacă dumneavoastră aŃi venit cu un proiect de hotărâre prin care spuneŃi că 

domnul Iacob Florin Petru nu trebuie să fie pe …. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu spun că nu trebuie, iau act de decizia civilă şi vacantăm locul.  
Dl. Ghergan Florian 
Şi vacantăm locul. 
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D-na Secretar Sârbu Laura 
Aşa spune legea. V-am citit din lege. 
Dl. Ghergan Florian 
Înseamnă că am greşit atunci când l-am numit. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu, nu am greşit. Dacă se pronunŃa instanŃa că am greşit, luam act de decizia instanŃei. 

Spune doar “cererea este inadmisibilă,” şi desfiinŃează  prima hotărâre a Judecătoriei, prima 
instanŃă. 

Dl. Ghergan Florian 
De ce spuneŃi că este inadmisibilă, dumneavoastră ca jurist?  
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu o motivează instanŃa. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu, vă întreb eu. Eu sunt consilier şi vă întreb. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnule consilier, aşteptăm sentinŃa Tribunalului, să vedem motivarea. Şi eu sunt 

curioasă, la fel ca şi dumneavoastră de ce este inadmisibilă cererea. Eu, la rugămintea 
dumneavoastră,  am pus pe ordinea de zi acest certificat de grefă, fără sentinŃa judecătorească. 
Deci, să ştie colegii că la rugămintea dumneavoastră este pus pe ordinea de zi proiectul de 
hotărâre. 

Dl. Ghergan Florian 
Păi, sigur că da, dacă spune că este inadmisibilă, cum să nu-l puneŃi pe ordinea de zi?! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu ştim motivarea, nu ştim motivarea, trebuia să aşteptăm sentinŃa să ştim motivarea. 
Dl. Ghergan Florian 
Da scrie clar, validarea mandatului este inadmisibilă! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Cererea este inadmisibilă. Cererea Consiliului local este inadmisibilă. Nu s-a pronunŃat 

pe solicitarea …. 
Dl. Ghergan Florian 
Dar, doamna Secretar, dumneavoastră aŃi făcut cererea şi acum instanŃa spune că 

cererea care aŃi făcut-o dumneavoastră doamna Secretar, este inadmisibilă. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este inadmisibilă. Aşteptăm să vedem motivarea instanŃei, domnule consilier. Am luat 

act de sentinŃa Tribunalului şi vacantăm locul domnului consilier.  
Dl. Ghergan Florian 
Şi dumneavoastră chiar ca jurist şi ca Secretar nu v-aŃi dat seama că aŃi făcut o mare 

eroare când aŃi făcut cererea către Judecătorie? 
Dl. David Ioan 
Vă rog domnule, nu denaturaŃi, nu denaturaŃi. Deci,  vă rog frumos. Am aici o sentinŃă 

civilă, valabilă  până nu am cunoscut-o pe cealaltă. 
Dl. Ghergan Florian 
Aşa. 
Dl. David Ioan 
Deci, nu ştiu de ce cereŃi socoteală mie, sau domnului Primar, sau doamnei Secretar, 

atâta timp cât instanŃa, instanŃa de fond s-a pronunŃat şi până la invalidarea ei de către instanŃa 
de control, în speŃă Tribunalul, hotărârea a fost valabilă. Tot ce am făcut noi, a fost în regulă. 
Deci, în momentul de faŃă, staŃi puŃin, staŃi puŃin, nu avem o sentinŃă. Deci, în momentul de 
faŃă avem o copie de pe o încheiere, de pe o minută.  

Dl. Ghergan Florian 
Atunci de ce ne grăbim să invalidăm? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
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Pentru că dumneavoastră aŃi insistat, că mă daŃi în judecată, dacă nu o pun pe ordinea 
de zi, că primesc plângere penală, că merg în instanŃă cum mergeŃi şi dumneavoastră. Repet, 
am făcut ceea ce era legal. Această măsură de legalitate este legală şi nu mai răspund, pentru că 
am primit destule jigniri pe ziua de azi din partea dumneavoastră. 

Dl. łonea Vasile 
Doamnă, da nu mai spuneŃi că aŃi făcut ce am solicitat noi, că nu aŃi făcut ce a am 

solicitat noi, aŃi făcut ce aŃi vrut dumneavoastră asta spuneŃi. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Deci, domnule consilier, consider că este legal. 
Dl. David Ioan 
StaŃi puŃin, să discutăm pe rând. Eu am în faŃă acum un certificat adus de 

dumneavoastră la dosarul nr. 765/221/2008, în care scrie următoarele: “Se certifică de noi”, 
deci Tribunalul, SecŃia civilă, “prin prezentul, că această instanŃă a pronunŃat decizia civilă 
269/R/2008 în dosarul 765/221/2008, având următorul conŃinut:”Admite ca fondat recursul 
introdus de către recutenŃii P.S.D. OrganizaŃia Municipală Deva şi Toma Gheorghe, împotriva 
sentinŃei civile 559/2008,” deci cea care era valabilă până în momentul redactării acestei hârtii, 
“pronunŃată de Judecătoria Deva, judeŃul Hunedoara şi în consecinŃă modifică în totul sentinŃa 
atacată, în sensul că respinge cererea formulată de petentul Consiliul local al Municipiului 
Deva, pentru validarea mandatului de consilier local, ca inadmisibilă. Irevocabilă, dată şi 
pronunŃată în şedinŃa publică din 31 martie 2008”.  

Dl. łonea Vasile 
Inadmisibil ca să fie  consilier local domnul Iacob. 
Dl. David Ioan 
Tocmai asta e procedura. Cererea prin care Consiliul local a solicitat numirea domnului 

consilier.  
D-na Secretar Sârbu Laura 
N-am solicitat asta. 
Dl. David Ioan 
Nici măcar nu am solicitat asta. Deci noi am cerut şi …. 
Dl. łonea Vasile 
AŃi solicitat şi asta. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Am cerut validarea următorului consilier.Atât! 
Dl. łonea Vasile 
Din doi. Deci, aŃi solicitat şi asta.  
D-na Secretar Sârbu Laura 
InstanŃa a judecat. Din doi a ales pe unul. 
Dl. Ghergan Florian 
AŃi înŃeles greşit, s-a pronunŃat greşit, asta este sentinŃa. 
Dl. David Ioan 
S-a pronunŃat greşit instanŃa, instanŃa răspunde pentru asta.  
 
 
Dl. łonea Vasile 
AŃi spus că instanŃa anterioară s-a pronunŃat greşit şi alegerea domnului nu era legală. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu, este inadmisibilă, pentru că dumneavoastră aŃi cerut şi fiŃi sincer vă rog, aŃi cerut 

validarea consilierului Toma Gheorghe şi nu a fost validat consilierul Toma Gheorghe. 
Dl. łonea Vasile 
Da. Nu am cerut instanŃei asta. 
Dl. Ghergan Florian 
AŃi cerut Consiliul. 
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D-na Secretar Sârbu Laura 
Asta aŃi cerut. 
Dl. David Ioan 
UitaŃi-vă, Prima sentinŃă este executorie. Ne-am conformat. 
Dl. łonea Vasile 
Doamnă, puneŃi la dosar şi ce am solicitat noi,  P.S.D.-ul. Pe cale de conseciŃă, având în 

vedere sentinŃele, solicităm ... 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Vă rog să aduceŃi documentul. 
Dl. David Ioan 
Domnule  łonea, ambele documente au fost trimise la Judecătorie şi Judecătoria s-a 

pronunŃat. De ce nu vreŃi să înŃelegeŃi?  
Dl. łonea Vasile 
Nu înŃelegeŃi voi, că sunteŃi prea mulŃi. 
Dl. David Ioan 
Judecătoria s-a pronunŃat. Dumneavoastră  aŃi fost nemulŃumit. AŃi mers la Tribunal, ca 

instanŃă de control, Tribunalul s-a pronunŃat, nu definitiv, pentru că nu avem încă sentinŃa. 
Deci, aveŃi acest certificat de grefă, certificat de minută încheiată. Deci, s-a eliberat prezentul 
certificat le cererea P.S.D. 

Dl. Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, unde este cererea Consiliului local? 
Dl. David Ioan 
Poftim? 
Dl. Kovacs Francisc 
Noi nu o avem în documentaŃie, cererea Consiliului local.  
Dl. David Ioan 
Păi, asta a fost demult. Cererea a fost trimisă.  
Dl. Kovacs Francisc 
Şi unde este? HaideŃi să vedem. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
StaŃi că o aduce imediat. 
Dl. David Ioan 
HaideŃi să lămurim, să putem trece la vot, că discutăm degeaba. Deci, discutăm de 

pomană. Vă rog să mă ascultaŃi cu atenŃie. În momentul în care a apărut postul vacant de 
consilier, Consiliul local a trimis, datorită faptului că doamna consilier care a vacantat postul 
din motive de incompatibilitate, era membră a P.N.L….  

Dl. Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, dar nu spune aşa! 
Dl. David Ioan 
Vă rog nu mă întrerupeŃi! 
 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte! În şedinŃa trecută aŃi pus alt paragraf din lege care spune… 
Dl. David Ioan 
Nu e adevărat! Mai este o Lege nr. 393, acum nu mă apuc să vi le citesc pe toate!  
Dl. Ghergan Florian 
Păi da citiŃi-le dumneavoastră, că vedeŃi că sentinŃa a spus că aŃi încălcat legea! 
Dl. David Ioan 
Deci, am cerut instanŃei să se pronunŃe cu privire la care dintre consilieri, liberalul sau 

pesedistul, este cel în drept să urmeze postul vacantat de doamna consilier. 
Dl. Ghergan Florian 
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Şi această sentinŃă spune că acea sentinŃă pe care aŃi pus-o dumneavoastră în aplicare, a 
fost greşită.  

Dl. David Ioan 
Da, da spune acum! 
Dl. Ghergan Florian 
Da. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu spuneti domnule că a fost greşită, spuneti că este inadmisibilă.  
Dl. Ghergan Florian 
Că nu aŃi făcut o cerere cum trebuie. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
UitaŃi că avem aici cererea dumneavoastră de recurs. Modificarea sentinŃei atacate în 

sensul de a fi validat în calitatea  de consilier local,  reclamant Toma Gheorghe. Vă rog nu mai 
minŃiŃi consilierii!  

Dl. Ghergan Florian 
Ce am minŃit? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Dumneavoastră aŃi spus că nu aŃi solicitat validarea domnului Toma Gheorghe. 
Dl. David Ioan 
Domnule Ghergan, vă rog să discutăm de ce este clar! Dumneavoastră v-aŃi prezentat în 

faŃa instanŃei, dumneavoastră, P.S.D. şi Toma Gheorghe în care solicitaŃi, în principal 
modificarea sentinŃei atacare în sensul de a fi validat în calitate de consilier local reclamantul 
Toma Gheorghe, care este următorul supleant pentru această funcŃie pe lista P.S.D-ului.În 
subsidiar, modificarea sentinŃei atacată, pe sensul respingerii cererii.  

D-na Secretar Sârbu Laura 
Şi nu a fost validată. 
Dl.łonea Vasile  
Între timp s-a modificat legea, s-a scos…. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnule consilier, dar s-a judecat, nu era modificată în momentul în care este 

înregistrată. 
Dl. David Ioan 
HaideŃi să trecem la vot. 
Dl. łonea Vasile 
InstanŃa nu are atribuŃii să valideze un consilier local. Nu are instanŃa rolul. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Dacă s-a judecat recursul … 
Dl. David Ioan 
Dumneavoastră atacaŃi din urmă tot felul de lucruri  pe diverse baze  dar nu ŃineŃi seama 

nici de modificarea legii, nici de faptul că a fost o hotărâre executorie şi că a trebuit pusă în 
aplicare. Deci, în momentul de faŃă s-a casat, domnul consilier nu mai face parte din Consiliul 
local la pe această hotărâre, deci nu mai este, pentru că sentinŃa aceasta trebuie desfiinŃată. 

 
Dl. łonea Vasile 
Să trecem la vot şi cu asta basta, faceŃi ce vreŃi. Nu vă interesează legea. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Iarăşi ne certăm pe un act normativ şi nu înŃeleg de ce ne certăm. Dacă tot nu îl 

înŃelegem mai bine să nu-l mai comentăm, să nu-l interpretăm altfel. 
Certificatul de grefă ce atestă? Respinge cererea Consiliului local ca inadmisibilă. Pe ce 

considerent? 
Că între timp s-a modificat legea şi Judecătoria nu mai are atribuŃii să valideze mandat 

de consilier în Consiliul local al municipiului Deva. 
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Dl. Ghergan Florian 
AŃi văzut de ce? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să nu mai întrerupeŃi, să fiŃi atenŃi la ce vorbesc.  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Deci, în momentul în care s-a judecat, în momentul în care s-a constatat SentinŃa  

nr.599 de Judecătoria Deva până s-a judecat recursul formulat de P.S.D. şi domnul Toma 
Gheorghe, s-a modificat legislaŃia. 

 La momentul judecării, Judecătoria Deva nu mai avea atribuŃii să valideze mandat de 
consilier local. 

 Deci, cererea făcută de Consiliul Local a devenit nulă, deci inadmisibilă pe 
modificarea legislaŃiei.  

Astăzi noi avem să luăm act de decizia Tribunalului care constată că nu mai există 
persoană validată pe mandat, pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei doamnei Luchian 
Mirela, şi urmează să hotărâm, după noile reglementări, dacă punem sau nu în discuŃie, 
validarea unei alte persoane. Deci, la hotărâre, la punctul 1 suplimentar, nu avem altceva în 
discuŃie decât să luăm act de decizia Tribunalului. Nu a făcut nimeni nici un fel de şmecherii 
sau dinastea. În momentul în care s-a judecat la Judecătorie, Judecătoria era aptă să valideze 
postul, ulterior s-a modificat legea. Nu aveam de unde să visăm că legiuitorul va modifica 
legea între momentul judecării şi momentul recursului. 

Dl. łonea Vasile 
Tot ce a spus este perfect valabil.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Atunci, de ce acuzaŃi? 
Dl. łonea Vasile 
Problema este următorul pas. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie. La punctul 1 suplimentar dumneavoastră aduceŃi acuzaŃii că s-au făcut 

acte  nelegale.Unde s-au făcut acte nelegale? Deci nu mai speculaŃi treaba asta, că nu s-au făcut 
acte nelegale.  

Dl. David Ioan 
Consider că încălzirea a fost făcută, haideŃi să trecem mai departe şi începem la punctul 

2 cu încălzirea făcută. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Conform prerogativelor, domnule preşedinte, pot să intervin ori de câte ori doresc. 
Dl. David Ioan 
Dumneavoastră sunteŃi ultimul, care ar trebui să trageŃi concluzia fiind iniŃiatorul 

hotărârii. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Desigur că situaŃia este delicată şi poate că nimeni nu contestă acest lucru, însă există 

totuşi o ciudăŃenie în tot ce se întâmplă. Toate hotărârile consiliului până acum erau atacate de 
Prefectură. De o vreme, Prefectura nu le mai atacă şi le consideră valabile şi lucrurile merg 
foarte bine. 

Dl. łonea Vasile 
Oare de ce?! 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Pentru că oraşul se vede, se mişcă, oamenii sunt bucuroşi de activitatea consiliului. În 

afară de faptul că ştie lumea că sunt primarul municipiului nu cred că o dată în vreo televiziune 
n-am spus sau tot ce am făcut nu s-a afişat, nu am făcut ca primarul Mazăre, cu fiecare coş, 
“sunt eu, primarul Mazăre membru P.S.D.” sau membru mai ştiu eu ce. Deci, eu zic că, hai să 
lăsăm domnule łonea lucrurile să meargă normal. O atacaŃi această sentinŃă sau decizia 
colegilor dumneavoastră, o atacaŃi în instanŃă, o câştigaŃi şi singurul regret care ar putea să ... 
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Dl. łonea Vasile 
Dumneavostră sunteŃi învăŃat cu instanŃa, eu nu sunt învăŃat. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
StaŃi că nu vreau să vă jignesc. Deci, singurul lucru care poate fi este că timpul parcurs 

de instanŃă v-ar putea prejudicia de un consilier în plus. Nu cred că este o mare problemă 
pentru dumneavoastră în luna mai. Deci, asta vreau eu să înŃelegeŃi. 

Dl. Ghergan Florian 
Domnul Primar, vrem să nu încălcăm legea. Ăsta e singurul lucru. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Acesta este text NiŃescu, deci nu te supăra Florine, este text NiŃescu, să nu încălcăm 

legea. 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Primar! 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Legea o stabilesc juriştii şi instanŃele judecătoreşti şi eventual, parŃial, Prefectura. 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Primar, în şedinŃa trecută am luat act şi am validat consilieri după lege. Acum 

vrem să încălcăm legea. De ce trebuie neapărat să facem asta? 
Dl. David Ioan 
Nu vrea nimeni să încalce legea.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.147/2008 
Punctul 2 suplimentar  

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

consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Iacob Petru Florin; 
Dl.David Ioan  
Comisia de validare nu s-a  pronunŃat pentru că domnul Pogocsan a fost absent. Au fost 

două voturi “împotrivă”, al meu un vot “pentru”. Îl invit pe dl Pogocsan să-şi spună avizul 
“pentru“ sau “împotrivă”? 

 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
“Pentru”. 
Dl. David Ioan 
Deci, două la două voturi este raportul comisiei de validare, domnul Teban fiind absent, 

prin urmare comisia a trebuit să voteze în lipsă. Înainte de a porni cu motoarele în plin aşa cum 
vă spusesem la hotărârea anterioară, aş dori să vă fac aşa, un fel de  breviar juridic al acestei 
situaŃii. Se apreciază că plecarea doamnei consilier, lucru deja discutat, membră al P.N.L. în 7 
iunie 2006, aceasta nu ar fi niciodată membru al Partidului Liberal, ci ar continua să fie 
membru al Partidului Social Democrat şi prin urmare locul s-ar cuveni unui supleant de pe lista 
P.S.D. Vă atenŃionez că în declaraŃia dată în 17.07 de către doamna Mirela Luchian şi în baza 
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Legii 393 care încerca să pună capăt migraŃiei politice de la un consiliu la altul şi de la un 
partid la altul – dar numai pentru noi consilierii - în legea respectivă s-a cerut la un moment dat 
declaraŃie de la fiecare ales local de apartenenŃă politică. De la acea declaraŃie, legea începe să 
fie aplicată. Dar, în acelaşi timp declaraŃia constituie declaraŃie de apartenenŃă, deci constituie 
fundamentare a listei partidului respectiv. Deci, este esenŃa de la care plecăm acum. 

Dl. łonea Vasile 
CitiŃi legea, citiŃi  fraza din lege clar, cu dicŃie, să vedem  ce spun şi alŃii. 
Dl. David Ioan 
Domnule łonea, eu am citit-o şi la vremea respectivă. 
Dl. łonea Vasile 
Domnule, haideŃi să plecăm de la definiŃia supleantului. Pe o listă completă de 27 de 

consilieri, la sfârşit când se face procesul- verbal la circumscripŃie, spune: P.N.L. a câştigat cu 
următorii 3, 5, 7,  maxim spun eu, consilieri, şi sunt următorii: 1,2,3. CeilalŃi sunt supleanŃi, da, 
până la 27?! P.S.D.-ul 5, ceilalŃi sunt supleanŃi. Acolo spune aşa: validarea următorului pe 
parcursul sesiunii, validarea următorului supleant să devină titular, se face de pe lista partidului 
pe a cărui liste a candidat. Deci, domnul Iacob Petru a candidat pe lista P.N.L.. Mirela Luchian, 
spre ruşinea ei, a candidat pe lista P.S.D.. Că a avut nesimŃirea să treacă de la noi şi aŃi luat-o 
dumneavoastră ca pe o mare valoare… 

Dl Primar Mircia Muntean 
Şi spre ruşinea celor care au pus-o. 
Dl. łonea Vasile 
Şi recunosc şi pentru prima oară suntem de acord. Spre marea noastră ruşine. Am pus-o 

pe listă  dar aŃi luat-o dumneavoastră şi ne pare bine. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Da, şi când noi vă spuneam că aveŃi non-valori pe listă, nu ne-aŃi crezut!  
Dl. łonea Vasile 
Nu, pentru că dumneavoastră aŃi fost un etalon. 
Dl. Kovacs Francisc 
Singurul partid corect, rămâne tot P.D.-ul! 
Dl. David Ioan 
În sfârşit spune şi domnul Kovacs ….acord cu toată sala. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Ei fac mai rău. Pun liderii de sindicat. Moralitate! 
Dl. Ghergan Florian 
Deci, domnule Preşedinte, văd că aici există o singură greşală. La articolul 1, s-a greşit. 

Validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva, al domnului 
Toma Gheorghe. Aşa este corect, conform legii. Este o greşeală. 

Dl Primar Mircia Muntean 
Ar trebui să votăm tema. VotaŃi cu data de 1 iunie, ca să nu ne mai complicăm atunci.  
Dl.Ghergan Florian 
Oricum voi fi consilier, asta este o chestie numai de timp. 
Dl Primar Mircia Muntean 
Exact, exact. 
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 15 voturi pentru şi 

                3 voturi împotrivă (Dl.łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi  

           Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 15 voturi pentru şi 

                3 voturi împotrivă (Dl.łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi  
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           Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 15 voturi pentru şi 

                3 voturi împotrivă (Dl.łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi  

           Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 15 voturi pentru şi 

                3 voturi împotrivă (Dl.łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi  

           Dl. Kovacs Francisc) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.148/2008 
 Dl.łonea Vasile 
 A avut dreptate Alexandru “dar mulŃi”. 
 Dl.Morar Marcel 
 Domnule Preşedinte, am citit şi Alexandru Lăpuşneanu şi înŃeleg ce vrea să spună 
domnul consilier. Cred că a adus o jignire cel puŃin la adresa mea dacă ceilalŃi consilieri nu se 
simt jigniŃi. 
 Dl.David Ioan 
 La adresa tuturor. 
 Dl.Morar Marcel 
 Repugn astfel de atitudini. 
 Dl.David Ioan 

Invit in continuare pe domnul Iacob Petru Florin sa depuna juramantul prevazut de 
lege. 

Rog asistenta sa se ridice in picioare. 
Dl.Iacob Petru Florin depune jurământul. 

Punctul 1  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 

„Cetatean de onoare” al municipiului Deva, domnilor col.(r) Blagniceanu St. Nicu, slt.(r) 
Crainic I. Roman, col.(r) Lupea Ioan şi col.(r) Susan I. Dumitru; 

Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultură a avizat  favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Comisia de analiza a oportunitati acordarii titlului de cetatean de onoare  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.149/2008 
Punctul 2  

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

fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta; 
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Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultură 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.150/2008 
Punctul 3  

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

local pe anul 2008;  
D-na Nicula Viorica  
Din partea compartimentului de specialitate, am de făcut o propunere.  
Prin adresa nr. 14201/14.04.2008, AdministraŃia FinanŃelor Publice Deva  ne aduce la 

cunoştinŃa  ca sumele primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor ca 
transferuri în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari se derulează prin intermediul contului 
5071 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcŃii de locuinŃe”, cont aflat in 
Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenŃiale în afara bugetului local. 
 Prin urmare, suma de 800,00 mii lei cuprinde în bugetul local ca capitolul de venituri 
42.02.15 “SubvenŃii primite din Fondul de Dezvoltare” se transferă în Bugetul veniturilor şi 
cheltuieluilor evidenŃiate în afara bugetului local, la subcapitolul de venituri  36.11.08 
“Depozite speciale pentru construcŃii de locuinŃe”, capitol de cheltuiala 70.11 “LocuinŃe, 
servicii şi dezvoltare publică”, titlu 71- cheltuieli de capital, obiectiv de investiŃii “Bloc de 
locuinŃe sociale”. 

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

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

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

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

Supun la vot 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.151/2008 
Punctul 4    

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

functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 
si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            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.152/2008 
Punctul 5  

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 modificarile si completarile ulterioare; 

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.153/2008 
Punctul 6  

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

locuintei construita din fondurile statului, situata in Deva, Aleea Streiului, bl.66, sc.2, etaj 10, 
ap.127, in baza Decretului – lege nr.61/1990, catre titularul contractului de inchiriere Obreja 
Ion; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.154/2008 
 
 
Punctul 7  

Retras 
Punctul 8    

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

Consiliului local al municipiului Deva nr.496/2006 pentru aprobarea cotizatiei anuale a 
municipiului Deva, ca membru al Asociatiei Orase Energie Romania; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
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Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Prşedinte, aş vrea să ştiu şi eu că suntem de câŃiva ani membrii în această 

asociaŃie şi plătim şi cotizaŃie. Domnule Primar, aş vrea să intensificăm un pic ori schimbul de 
experienŃă ori să beneficiem şi noi de ceva din această colaborare. Sunt o mulŃime de lucruri 
care se pot lua de la această asociaŃie. De atâta vreme suntem prinşi în această organizaŃie! 
PuneŃi pe cineva care să insiste puŃin şi să facem ceva de care să beneficiem. Acum şi cotizăm, 
dăm bani acolo şi nu beneficiem de fonduri europene.  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Da. O parte din ele le-am primit. Anul trecut într-adevăr a fost o sumă care a fost virată 
destul de târziu şi a trebuit să reportăm pe bugetul din 2008. Este vorba de fondurile care vin 
prin A.R.C.E. şi care au fost un sprijin pentru retehnolgizarea tuturor reŃelelor de termoficare 
din oraş. Într-o proporŃie contribuim şi noi, Consiliul local. În continuare, pentru anul acesta, 
avem alte 12 miliarde de lei prinşi. 

Dl.Ghergan Florian 
 Să beneficiem puŃin că noi dăm bani şi nu beneficiem de nimic. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Sume au fost. Dacă mai sunt şi alte chestiuni, domnul Szots a fost cel care a reprezentat 

Primăria şi poate ştie mai multe să vă spună.  
Dl.Szots Ludovic 

 Mai trebuie să vină 15 miliarde de lei în acest an. Ce avantaj avem noi din  asocierea 
aceasta? În primul rând în faza aceasta avem acces la o serie de informaŃii care ne ajută în 
viitor să ne orientăm şi noi, să facem nişte proiecte vis-à-vis de gospodăria iluminatului  public. 
Avem în curs de desfăşurare implementarea proiectului model care de asemenea rezolvă o 
bună parte a eficientizării iluminatului public ş.a.m.d. Eu spun că nu este o sumă astronomică, 
ceea ce ne cere. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Proiectul de la Sala Sporturilor pentru energie convenŃională. 

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.155/2008 
Punctul 9   

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

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta familiala” Deva, 
str.Cascadei, f.n., jud.Hunedoara;     

Dl. Pogocsan Ferdinand 
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.156/2008 
Punctul 10  

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

Consiliului local nr.251/2007 privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor 
manageriale precum si a modului de indeplinire a prevederilor contractului de management de 
catre domnul Ungureanu Nicodim, Director al Teatrului de Arta Dramatica Deva; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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, 
cu modificarile si completarile ulterioare, articolul I al proiectului de hotărâre necesită vot 
secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun înlocuirea doamnei Luchian Mirela cu  domnul Iacob Petru  Florin. În titlu şi în 

toată hotărârea să fie corectat cu “Tetrul Municipal Deva” în loc de “Teatrul de Artă Dramatică 
Deva”. 

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. 
- Dl.Iacob Petru  Florin – 19 voturi “pentru”. 
Supun la vot art. II al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

Supun la vot art.IV 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.157/2008 
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Punctul 11  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reglementarea activitatii 

Teatrului municipal Deva;   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
O întrebare am pentru domnul Primar. Noi am mai reglementat printr-un proiect 

anterior. De ce a mai fost nevoie să se revină cu proiectul acesta? Îl repetă sau  suntem bâlbâiŃi 
sau ce se întâmplă? De ce am revenit? 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Nu suntem bâlbâiŃi, nu este nimeni bâlbâit aici. 

Dl.łonea Vasile  
De ce am revenit? 

 D-na MiheŃ Daniela 
 Am revenit?! CitiŃi proiectul de hotărâre şi vedeŃi. 

Dl.łonea Vasile  
 Nu am înŃeles, vă rog să-mi explicaŃi dumneavoastră. 
 D-na MiheŃ Daniela 

Este o organigramă care a fost modificată, aprobată de colegii consilieri. A intervenit 
această suplimentare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti de reînfiinŃare a postului de 
director adjunct şi atunci este normal că trebuie reaprobată în forma actuală. 

În plus de aceasta, există câteva propuneri suplimentare de comunicare care duc la o 
mai bună eficientizare  a activităŃii de gestionare a teatrului.  

 Dl.łonea Vasile  
Sunt mulŃumit de răspunsul dat dar, vreau să reamintesc că, într-o şedinŃă anterioară 

când am spus să nu se refacă organigrama până nu rămâne definitivă sentinŃa judecătorească,  
cineva gen domnul Primar a început să mă persifleze. Acum, revenim la treaba aceasta şi a 
văzut că este obligat să facă treaba aceasta. Atât am vrut, nu altceva. 

Ştiu că domnul Primar are multe talente, începând de la măturător până la ….. 
Dl.David Ioan 
Vă rog lăsaŃi calităŃile domnului Primar deoparte. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule łonea, până şi jandarm am fost, vă rog să  mă credeŃi. 
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.158/2008 
Punctul 12   

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

Consiliului local al municipiului Deva nr.420/2005 privind desemnarea unor reprezentanti ai 
Consiliului local Deva in consiliul de administratiei al unitatilor de invatamant preuniversitar 
de stat de pe raza municipiului Deva; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert 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. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, articolul I al proiectului de hotărâre necesită vot 
secret.  

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La poziŃia 2- Centrul de execuŃie bugetara nr. 2, propun înlocuirea domnului Stan Ion  

cu domnul Bungărdean Mihai. 
La poziŃia 4- Şcoala generală “Lucian Blaga”, propun înlocuirea domnului Vasiu Traian 

cu domnul Ghibu Simion. 
La poziŃia 11 – Grup Şcolar Sportiv “Cetate Deva”, propun înlocuirea domnului Joca 

Gabriel cu  doamna Mermezan Ana. 
La poziŃia 17-Colegiul tehnic “Transilvania”, propun înlocuirea doamnei Luchian 

Mirela cu Iacob Petru Florin. 
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. 

a. Dl. Bungărdean Mihai – 19 voturi “pentru” 
b. Dl. Ghibu Simion -19 voturi “pentru 
c. D-na Mermezan Ana –19 voturi “pentru” 
d. Dl.Iacob Petru Dorin – 19 voturi “pentru” 

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

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

Supun la vot art.IV 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.159/2008 
Punctul 13   

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

structurii personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza 
municipiului Deva; 

Dl.David Ioan 
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Comisia juridică a avizat  favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Aş vrea să întreb dacă directorii de şcoli au aprobat acestea  sau este făcut la cererea  

lor? 
D-na Nicula Viorica 
Cum am scris în Referat, este la cererea directorilor. 
Dl.David Ioan 
Ieri mi-am exprimat îngrijorarea ca nu cumva la vreo şcoală din neatenŃie să scape să  

pună vreun post de personal auxiliar: femeie de servici, portar, secretar sau dactilograf şi să se 
trezească cineva fără post. 

Toată lumea ne-a asigurat că propunerea a venit de la şcoli, şcolile au venit cu această 
propunere şi noi nu avem decât să le acceptăm. 
 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.160/2008 
Punctul 14  

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

imobilelor situate in zona Calea Zarandului – str.Bălata, afectate de investitia „Pasaj denivelat 
auto si pietonal in municipiul Deva”;  

Dl.David Ioan  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
D-na  Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
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 18 voturi  pentru şi  

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

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi  pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Oană Nicolae Dorin) 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 161/2008 
Punctul 15  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada Marasti intre strada 
22 Decembrie şi DN7 din municipiul Deva; 

Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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. 
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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.162/2008 
Punctul 16  

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

Consiliului local nr.40/2007 precum şi a art.9 din Hotararea Consiliului local nr.315/2006; 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică 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.163/2008 
Punctul 17  

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

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.327/2003; 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.164/2008 
Punctul 18  

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

de inchiriere nr.2/1998; 
Dl.David Ioan 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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.165/2008 
Punctul 19  

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

atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala in baza Legii nr.15/2003; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala 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.166/2008 
Punctul 20  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rezilierea unor contracte 

de comodat incheiate cu tinerii care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003 şi modificarea 
Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local nr.298/2006; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            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.167/2008 
Punctul 21  

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

Municipiului Deva cu SC Agro Company SRL Deva, in vederea realizarii unei case mortuare 
si a unui local de prestari servicii alimentatie publica;  

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Avram Rodica 
Dintr-o greşeală, la articolul 12 din contract am omis trecerea termenului de execuŃie. 

Solicităm să fie trecut termenul de 12 luni. 
Dl.David Ioan 
Nu era trecut? 
D-na Avram Rodica 
Nu, s-a omis. 
Dl.David Ioan 
12 luni de la data…? 
D-na Avram Rodica 
De la data încheierii contractului. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Prşedinte, nu am înŃeles asocierea cu Agro Company de ce este necesară  

Primăriei Deva? 
Dl.David Ioan 

 Am explicat în cadrul Comisiei juridice. 
Dl.Ghergan Florian 

 Vreau să-mi mai explicaŃi o dată, dacă ştiŃi, dacă nu să-mi explice cine ştie. 
Dl.David Ioan 
Agro Company, deŃine la Sântuhalm acolo unde are fabrica, o sală foarte mare care este 

folosită deseori pentru tot felul de evenimente printre care şi pentru înmormântări. Deseori au 
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fost înmormântări în municipiul Deva, Sântuhalm sau Cristur şi s-a folosit pentru pomana 
tradiŃională ortodoxă acea sală. 

Dl.Ghergan Florian 
Este construit deja obiectivul? 
Dl.David Ioan 
Obiectivul îl are. Sala respectivă este sală pentru nunŃi, pentru şedinŃe şi este în satul 

Sântuhalm. S-a pus problema că trebuie să existe un loc, care nu există în municipiul Deva, 
unde să avem şi casă mortuară să avem şi o sală pentru desfăşurarea pomenii. Agro Company a 
venit cu această ofertă. 

Dl.Ghergan Florian 
Are spaŃiu? 
Dl.David Ioan 
Nu are spaŃiu. Face pe spaŃiu concesionat la intrarea în cimitirul Bejan. Am discutat la 

comisii.  
Nu este S.C. David sau S.C. łonea sau S.C. Ghergan este Agro Company în asociere cu 

Consiliul local. Deci, nu este o persoană fizică. 
Dl.Ghergan Florian 
StaŃi puŃin, să înŃeleg. Localul îl foloseşte pe cel pe care-l are şi vrea o casă mortuară? 
Dl.David Ioan 
Domnule Ghergan, vai ce greu înŃelegeŃi dacă nu vreŃi. V-am explicat că acel local este 

la Sântuhalm. Înmormântarea se Ńinea în Deva şi localul îl Ńinea la Sântuhalm, pomana. În 
momentul de faŃă se va face o capelă la uşa cimitirului, unde nu există capelă iar lângă acea 
capelă va fi făcută sală unde se va putea servi masa. 

Dl.Ghergan Florian 
Deci, despre asta este vorba nu despre localul care este la Sântuhalm. Ce legătură are 

asta cu Sântuhalmul? 
Dl.David Ioan 
V-am explicat situaŃia că întotdeauna se folosea localul de la Sântuhalm. Agro 

Company a venit cu această soluŃie. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de completarea  
termenului de 12 luni. 

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   
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.168/2008 
Punctul 22  

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

suprafata de 27,00 mp., din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.169/2008 
Punctul 23  

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

unui teren in suprafata de 27,00 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea 
domnului Brădean Mircea; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finanŃe a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 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.170/2008 
Punctul 24  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 85,00 mp., din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.171/2008 
Punctul 25  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a 
unui teren in suprafata de 85,00 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea SC 
Ozana Prod SRL Deva; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 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.172/2008 
Punctul 26  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 50,00 mp., din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 173/2008 
Punctul 27  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 
terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local si domnul Draia Gheorghe; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 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.174/2008 
Punctul 28  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.1/2003; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
S-a încheiat  perioada pentru care s-a încheiat prima dată  contractul de închiriere, da?  

Eu vă întreb, are dreptul să mai participe cineva  să solicite că vrea să ia chirie şi să desfăşoare 
activitatea aceasta? Poate chiar a şi cerut şi noi nu ştim. Aceasta este una din probleme şi aş 
vrea un răspuns, dacă mai este vreun solicitant.  
 D-na Avram Rodica 
 Contractul expiră abia în 15.05.2008 şi deocamdată nu este nici o altă solicitare. 

Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Eu ştiu că există o solicitare.  

 D-na Avram Rodica 
Eu nu ştiu să fie la noi nici o solicitare. 
Dl.David Ioan 
Probabil că trebuie să existe o cerere depusă, cu număr de înregistrare.  

 D-na Avram Rodica 
 Nu  există cerere,  decât cea a domnului Oprean. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În contract, după umila mea părere şi după câte ştiu este prevăzut drept de preemŃiune 
la chiriaş, trebuie să ceară, înainte de expirarea termenului pentru care este încheiat contractul, 
prelungirea acestuia. 

Dl.łonea Vasile 
Poate să mai ceară şi altcineva, nu este interzis. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule coleg, în condiŃia în care am drept de preemŃiune înseamnă că am prioritate  

absolută. 
Dl.łonea Vasile  
Da, dar nu înseamnă, eu am singur dreptul. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dânsul a solicitat, nu are rost să mai discut. Îi aprobăm sau nu. 
Dl.łonea Vasile  
Dreptul de preempŃiune nu presupune că altul nu mai are dreptul să ne ceară, numai  că 

are prioritate.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Are prioritate, da. 
Dl.łonea Vasile  
Asta este altceva. Eu am întrebat dacă a mai solicitat cineva. 
Dl.David Ioan 
Domnul Viceprimar Inişconi a spus că există o asemenea cerere. Ce număr de 

înregistrare are? Până la expirarea termenului se poate face aprecierea de ofertă actuală şi 
oferta nouă, viitoare. Pe de altă parte, dreptul de preemŃiune poate fi exercitat  de către actualul 
concesionar, actualul chiriaş şi poate oferi exact cât oferă celălalt. Dacă celălalt oferă mai mult 
şi  acesta nu poate, sigur că pierde contractul. 

Dl.łonea Vasile  
A doua problemă este că rândul trecut am solicitat ca solicitarea de prelungire a 

contractului şi reducerea chiriei, să aibe nişte justificări. Ceea ce a adus domnul Oprean nu are 
justificare. PoŃi să aduci de la 7 firme asemenea devize şi justifică oricând şi oricine treaba 
aceasta plus faptul că proprietar este Consiliul local şi orice lucrare se face cu aprobarea 
Consiliului local. Nu era nimeni împotrivă dacă se făceau de-a lungul timpului, a celor 5 ani, 
solicitări de a se moderniza cantina dar  ca să vi acum la final de an şi de mandat probabil al 
cui ştim noi, asta îmi sună mie a recuperare de cheltuieli în prag de final, că nu se ştie ce se 
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întâmplă după. Deci, după mine asta nu reprezintă un act care să justifice ca noi să aprobăm 
asemenea lucrări. 
            Dl. David Ioan 
 Domnule łonea, eu vă dau dreptate şi cred că sunt în asentimentul colegilor dar acel act 
pus la sfârşit, dumneavoastră consideraŃi că nu reprezintă realitatea? 

Dl.łonea Vasile  
 Este o amabilitate. 
            Dl. David Ioan 
 Vorbesc la modul serios. Eu l-am luat de bun. Dacă în viitor cineva va face socoteala, 
de ce am avut un anumit vot având acel document, eu susŃin următoarele: “domnule, eu nu mă 
pricep la asemenea lucrări, nu sunt specialist. S-a pus la dispoziŃie un document prin care s-a 
afirmat de către cineva cu toată responsabilitatea că lucrările respective s-au făcut şi au 
valoarea pe care o au”. A doua chestiune. Faptul că această valoare este compensată într-un fel 
sau altul cu chiria, este treaba unui contabil. Nu este a mea, care sunt inginer. 

Deci, noi, eu în cadrul Comisiei juridice am pledat pentru aprobarea acestei hotărâri 
bazându-ne pe nişte elemente pe care ni le-a pus la dispoziŃie aparatul Consiliului local şi care 
va răspunde dacă există o eroare, dacă noi am fost induşi în eroare de aceste documente. 

Dl.łonea Vasile 
Domnule David, eu ştiu ce spuneŃi dumneavoastră. Dar până să fie devizul acesta 

general nu trebuia să fie altă cerere, alte solicitări, ca să vedem şi noi că s-a adresat Consiliului 
local, că ne-a băgat în seamă. Aşa, mâine, poimâine o să ridice o statuie a nu ştiu cărei zeiŃe 
indiene pe acolo şi vine şi spune în fapt că îl venerează pe boul apis. Nu se poate! Trebuie să 
vină totuşi şi la proprietar, să întrebe “vrei să faci, eşti dispus, ai banii aceştia?!” Nu vi cu un 
deviz dinacesta hodoronc tronc după ce solicităm noi nişte materiale în şedinŃa anterioară şi cu 
asta ne-ai închis gura şi suntem complici la aşa ceva. Eu nu am să fiu complice. 

Dl.David Ioan 
Nu s-a făcut nimic ilegal. Eu o ştiu de pe vremea de când jos era numai beton şi pe 

pereŃi era o simplă tencuială. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să consemnaŃi la procesul-verbal de şedinŃă faptul că toŃi consilierii prezenŃi 

astăzi în sală avem la dispoziŃie devizul general întocmit de SC Dita Valis SRL, pentru 
obiectivul Cantină socială reprezentând îmbunătăŃiri, finisaje şi dotări în incăperile 
componente, pentru ca să nu avem surprize că nu am avut lucrarea, că am discutat fără să avem 
actul în faŃă. Am păŃit-o o dată şi am dat cu subsemnatul pe considerentul că s-a susŃinut că nu 
avem lucrarea şi nu vreau să se ajungă în aceiaşi situaŃie. Lucrarea evidenŃiază un total cu  
TVA 153.162,85 lei. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, normal acest spaŃiu este al Consiliului local. Normal, conform 

Legii 50 nu se putea face nici o lucrare fără aprobarea Consiliului. Toate aceste lucrări care 
spuneŃi dumneavoastră că s-au făcut şi este clar dacă ştiŃi că s-au făcut… 

 
Dl.David Ioan 
Eu nu spun! 
Dl.Ghergan Florian 
SpuneŃi că s-au făcut şi că ştiŃi. 
Dl.David Ioan 
Domnule Ghergan,  eu am primit un document ca şi dumneavoastră. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, aŃi spus că ştiŃi că acolo era mucegai şi că acum este altceva. 
Dl.David Ioan 
Ce este scris acolo nu  este responsabilitatea mea. Nu faceŃi afirmaŃii eronate. 
Dl.Ghergan Florian 
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Nu, spun ceea ce aŃi spus dumneavoastră! Deci, normal, trebuia să avem un proiect care 
să fie aprobat în Consiliu pentru executarea unor lucrări. În acest mod, în acest moment, aceste 
lucrări sunt ilegale. Aceste lucrări care ni se spun acum că au fost executate nu au aprobarea 
Consiliului.  

Dumneavoastră închiriaŃi un spaŃiu şi cineva  vă reface tot spaŃiul şi o să spună la sfârşit 
că nu mai plăteşte chiria, că a reamenajat spaŃiul, că a făcut ceva în el, fără aprobare. Atunci, să 
vină acum cineva să ne spună  că “am executat nişte lucrări”? Eu nu spun că nu s-au executat, 
nu ştiu. Trebuia cineva să meargă, să se facă o comisie, să se recepŃioneze lucrările acelea dacă 
trebuie. 

Mai ştiu că în contract, se scrie foarte clar că toate lucrările de investiŃii şi de amenajare 
sunt suportate de către chiriaş. Atunci, acest deviz ce sens are pentru Consiliul local dacă 
contractul nostru cu chiriaşul prevede că dânsul suportă toate investiŃiile şi le predă gratuit 
Consiliului? Înseamnă că acest deviz nu are nici o legătură cu reducerea chiriei, pentru că nu 
este legal conform înŃelegerii între părŃi şi ştiŃi bine, domnule Preşedinte. 

Scrie foarte clar în contract. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Eu cred că aici după 4 ani nu le spuneŃi consilierilor tot. Trebuia în  primul rând 

doamna Secretar să vă spună că mai există o solicitare. În al  doilea rând,  trebuia să fie 
contractul aici ca aceşti consilieri care votează de 4 ani să mai citească o dată, că probabil l-au 
uitat. Acolo scrie cine face, cine plăteşte. Eu nu spun că nu s-a făcut, s-a făcut. Problema este 
de legalitate acum. Atunci, consilierii votează pe date care nu sunt conforme cu realitatea. 
Avem informaŃii care sunt verbale şi nu sunt scrise.Cred că dacă ar fi fost contractul aici şi  am 
fi citit acolo  negru pe alb, aşa cum a spus domnul Ghergan toate reparaŃiile le suportă X-lescu, 
nici nu mai trebuia să intre în discuŃie. Ele trebuiau modificate pe parcurs.  Din moment ce în 
proiectul de hotărâre există o  solicitare de plată a unor reparaŃii  şi o propunere de reducere a 
chiriei, trebuia spus de către Secretarul Primăriei că mai există o solicitare care poate oferă mai 
mult pentru o competiŃie corectă pentru acelaşi lucru. Cred că ar trebui să ne dea de gândit. Nu 
le spuneŃi tot, dânşii ridică mâna şi după aceea, aşa cum a spus domnul avocat, dau  cu 
subsemnatul. Eu nu vreau ca ei să dea cu subsemnatul. Vreau să fie în perfectă cunoştinŃă de 
cauză şi să măsura corectă. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vreau să vă spun că articolul 969 din Codul civil prevede convenŃia legal făcută între 

părŃi ale hotărârii. Noi am avut o convenŃie legal făcută între noi şi societatea care a administrat 
spaŃiul, convenŃie în baza căreia această societate a modernizat. Acum, suntem necăjiŃi că nu a 
obŃinut aprobare de la Consiliul local şi că nu mai există wc-ul de la cantină în starea 
deplorabilă în care era, să-Ńi fie frică să intri, că există wc corespunzător, cu faianŃă, cu apă 
curentă cu tot ce este necesar; că nu există acele magazii deplorabile care existau, că existe 
magazii conform normelor europene; că există o cameră frigorifică conform normelor 
europene.  

Omul nu vine să ceară “dă-mi banii înapoi că am investit!”. Îi contractul legal făcut 
între noi, putere de lege, suportă cheltuielile. Dar, vine şi ce ne spune: “vedeŃi că în atâŃia ani 
eu singur am pus la punct, nu v-am cerut bani să dotez, în folosul comunităŃii din Deva. 
“Atunci, nu ne acceptaŃi să reduceŃi chiria ca să acoperim o parte din investiŃii care sunt în 
proprietatea Consiliului local?”. Acum noi stăm să ne gândim astăzi, aprobăm sau nu.  Dacă 
aprobăm este o convenŃie legal făcută între părŃi care va avea putere de lege. Deci, nu încălcăm 
contractul existent până acum. Contractul existent până acum spune că dânsul suportă 
cheltuielile, da. Noi suntem proprietari pe cheltuieli. Acum trebuie să ne gândim, merită sau nu 
să-l ajutăm, să recupereze parte din aceste cheltuieli. La asta trebuie să ne gândim. Dânsul nu 
ne-a pus cuiul în coaste că  vine  Sanepidul şi închide cantina. Trebuia să rezolve problemele 
sociale ale cantinei că acolo sunt toŃi săracii. Acolo este masa care se dă, tot dânsul o dă. Nu 
am avut probleme cu săracii să se pună la coadă să ne ceară mesele gratuite pe care aveam noi 
obligaŃia să le dăm. Dacă nu se făceau dotările, putea Sanepidul să închidă cantina. Deci, 
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trebuie să ne gândim din toate punctele de vedere. Eu consider că noi trebuie să analizăm  
merită sau nu să-i acceptăm cererea să  reducem chiria,  şi prin asta să-şi recupereze o parte din 
investiŃia făcută, pe care trebuia să o facem noi. 

Dl.David Ioan 
Am explicat că a fost o perioadă în care acolo era un singur wc funcŃional şi altele. Nu 

ştiu să vă spun cât a costat, cât s-a făcut şi cu aprobarea cui. 
Dl.Ghergan Florian 
De ce nu am făcut-o noi, domnule Preşedinte, dacă era obligaŃia noastră? 
Dl.David Ioan 
În concluzie, au fost cheltuieli necesare şi utile pe care în mod normal trebuia să le 

facă… 
Dl.Ghergan Florian 
Trebuia să  le facă Consiliul. De ce nu le-a făcut? 
Dl.David Ioan 
Trebuia să le facă Consiliul. În sfârşit, mergem mai departe. Modul de compensare a 

investiŃiei făcute de domnul Oprean, reală sau nereală – nu-i treaba mea este treaba celui care a 
făcut raportul -, modul de compensare, cum se compensează cu această chirie, reducem la un 
sfert, reducem de tot... 

Dl.Ghergan Florian 
Au fost recepŃionate lucrările de  care scrie aici? 
Dl.David Ioan 
Nu ştiu, presupun că au fost recepŃionate. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu presupuneŃi. 
Dl.David Ioan 
Presupun că altfel nu ştiu de ce ar fi făcut cineva un raport. Sunt lucrări pe care cineva 

le-a recunoscut. Din moment ce le-a recunoscut, eu nu pot să-l votez pe ăla.  
Dl.Ghergan Florian 
AŃi semnat dumneavoastră pe el, a semnat Primarul? A semnat cineva că le-a 

recunoscut? 
Dl.David Ioan 
Eu nu. Numai dacă sunteŃi economist vă pricepeŃi şi la astea.  
Dl.Ghergan Florian 
A recunoscut aceste lucrări? Le-a recepŃionat? 
Dl.David Ioan 
Bănuiesc că le-a recunoscut. 
Dl.Ghergan Florian 
Unde scrie asta? 
Dl.David Ioan 
Acolo. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Aici scrie că este un deviz, domnule Preşedinte.  
Dl.David Ioan 
În ce mod compensăm aceste valori pe care le-a  introdus, de ce le compensăm cu 

chiria? Scrie în textul hotărârii. Cine a iniŃiat acestă hotărâre, cine a întocmit-o? Înseamnă că 
ştie foarte bine legea. 

Dl.Ghergan Florian 
Nu ştie legea dacă a făcut-o aşa şi nici noi dacă acceptăm acest lucru. Legea nu spune 

aşa.  
Dl.David Ioan 
Nu acceptaŃi şi gata! 
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Dl.Ghergan Florian 
DaŃi drumul la maşina de vot. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu vă propun să amânăm pentru altă şedinŃă, să vedem contractul, să vedem afirmaŃia 

domnului Oană dacă are drept de preemŃiune pentru prelungirea contractului. SocotiŃi că  suma 
rezultată din reducerea chiriei depăşeşte mult acest deviz.  

Dl.David Ioan 
Domnul Oprean,  în ce dată expiră contractul? 
Dl.Oprean Nicolae 
Domnul consilier, eu ca să pot aviza spaŃiul din nou, eu nu mai pot aştepta două luni. 

Am făcut de acum 2 luni actele pentru Consiliu. AŃi fost acolo domnule Kovacs, nu o dată, şi 
ştiŃi ce este acolo. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, eu vreau să vă spun că, moral este să-i recunoaştem lucrările care 

le-a făcut. Moral este dar să facem legal. 
Dl.Oprean Nicolae 
Legal, nici nu am cerut altceva. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu pot s-o votez aşa, pentru că eu nu vreau să dau cu subsemnatul. Trebuie făcută 

legal! Trebuie făcută legal şi trebuie să găsească organul de specialitate din Primărie, să  
găsească o modalitate. Asta nu este legal, nu este legal 

Dl.David Ioan 
HaideŃi să găsim împreună soluŃia. Contractul lui domnul Oprean expiră în 15 mai.  
Dl.Kovacs Francisc 
Facem o şedinŃă de îndată. Vreau să verificăm dacă într-adevăr are drept de preemŃiune.  
Dl.Oprean Nicolae 
Orice contract prevede, domnule consilier. 
Dl.Kovacs Francisc 
Să vedem contractul. Eu nu am văzut contractul.  
Dl.David Ioan 
AŃi făcut propunerea amânării, dar nu foarte mult, vă repet. Până la următoarea şedinŃă 

sub rezerva citirii de toate părŃile. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, am recunoscut  şi data trecută că s-au făcut lucrări. Am scos-o de  

pe ordinea de zi tocmai ca să se facă aceste lucruri şi nu s-au făcut. S-a prezentat aceiaşi... 
Dl.Oprean Nicolae 
Mi-aŃi cerut Devizul. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, domnule. Am cerut proiect şi am cerut să vi în faŃa Consiliului să Ńi se aprobe 

proiectul. 
 
 
Dl.Oprean Nicolae 
Dar nu am proiect pentru că am făcut lucrări care nu necesită autoritazie. 
Dl.Ghergan Florian 
De ce nu ai făcut? 
Dl.Oprean Nicolae 
Nu am spart nimic înăuntru. 
Dl.Ghergan Florian 
Toate amenajările acelea trebuia să le aprobe Consiliul. 
Dl.Oprean Nicolae 
Dacă stăteam să aprobe Consiliul, se închidea cantina. 
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Dl.Kovacs Francisc 
SituaŃia trebuie rezolvată, sigur că trebuie plătit dar legal. 
Dl.Oprean Nicolae 
Nu am cerut bani. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă trebuie îŃi dăm şi bani. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Hai să discutăm atunci dacă este vorba de pierderi şi de câştiguri. Vorbim numai să 

vorbim. Este vorba de reducerea chiriei cu 3.200 lei pe lună, ceea ce înseamnă pe 60 de luni 
199 mii. Dânsul a investit până acum 153 de mii şi vă aduc la cunoştinŃă că până în 2009 va 
mai investii 100 milioane.  

Dl. Kovacs Francisc 
Nu se ştie ce va face.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu se îmbogăŃeşte cu banii aceştia.  
Dl.Kovacs Francisc 
Domnul Oană, cine strigă mai tare are dreptate. Cert este, că prin reducerea chiriei, se 

solicită o sumă mai mare decât a apărut în lucrări. Asta este problema. Că dacă s-ar fi făcut 
corect, atunci cerea reducerea chiriei cu 153.000 lei, nu cu 200.000 lei. 

Dl. Oprean Nicolae 
Domnule Kovacs, mai trebuie să investesc 1 miliard, să-mi cumpăr maşină de gătit 

nouă. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi nu trebuie aprobare? 
Dl.Kovacs Francisc 
Încă o dată vă spun,  moral trebuie să vă ajutăm să recuperaŃi dar trebuie făcut legal, cu 

măsurători, cu recepŃia lucrărilor. 
Dl. Oprean Nicolae 
Nu am cerut bani. Am cerut prelungirea contractului de închiriere, atât. Domnule 

consilier, dacă  socotesc chiria pe 5 ani, am cumpărat spaŃiul. 
Dl.  David Ioan 
S-a pus problema că, contractul nu a fost prezentat. A fost prezentat cu ocazia...... 
Dl. łonea Vasile 
Tot numai o parte a fost prezentat. Tot aşa a fost discutat. 
Dl.Ghergan Florian 
Scrie „preemŃiune” sau nu? 
Dl. David Ioan 
PreemŃiunea nu este prevăzută nicăieri. 
Dl. łonea Vasile 
Da este de la sine înŃeleasă. 
 
Dl. Ghergan Florian 
Domnul avocat de ce o spune că există? Nu există.  
Dl. Oprean Nicolae 
Dar în afară de asta şi modul de împărŃire a spaŃiului. 
Dl.David Ioan 
Domnule Oprean, este mai important ce spun eu decât dumneavoastră. Vă rog să luaŃi 

loc.În contract la art.14 DispoziŃii finale „prelungirea prezentului contract se face cu acordul 
părŃilor contractuale, cu excepŃia cazurilor prevăzute la art.10 lit. e) acord materializat prin 
încheierea unui act adiŃional la prezentul contract”. Articolul 10, lit e) spune următoarele şi 
putem citi dacă vreŃi „locatarul are obligaŃia să exploateze în mod direct spaŃiul închiriat fără a 
putea subînchiria altor persoane ....”. La litera e)  „se restituie locatorului la încetarea 
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contractului de închiriere  spaŃiul ce a  făcut obiectul contractului de închiriere precum şi a 
investiŃiilor realizate, în mod gratuit, liber de orice sarcini şi în bună stare de funcŃionare”. 

Domnule Oprean, ia-Ńi catrafusele că aşa vor domnii consilieri şi lasă-ne nouă ce ai  
făcut pe acolo că aşa scrie în contractul acesta.  

Dl. Ghergan Florian 
Ei, da aşa l-aŃi făcut, domnule preşedinte! 
Dl. łonea Vasile 
Cu ce dată? 
Dl. Ghergan Florian 
Păi dumneavoastră l-aŃi făcut, cine vreŃi să spuneŃi că l-a făcut?  
Dl.  David Ioan 
Contractul este făcut în 19.05.2003. 
Dl.Ghergan Florian 
L-aŃi făcut! 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu are drept de preemŃiune? 
Dl.Ghergan Florian 
Nu are. 
Dl.  David Ioan 
Contractul se poate modifica prin acordul părŃilor. Dânsul a solicitat modificarea 

contractului având în vedere că, contractul expiră peste 15 sau 30 de zile.    
Dl.Ghergan Florian 
Acest Deviz nu-şi are sensul. 
Dl.  David Ioan 
Avem un Deviz. Noi toŃi ne putem declara „pentru” sau „împotrivă”. Judecăm cum 

vrem. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vis-a-vis de ceea ce s-a discutat până acum că dânsul solicită mai mult decât a executat, 

dacă reducem chiria la 1500 pe lună se ajunge la 162 de milioane în 5 ani, cele 60 de luni. 
Deci, exact cât a investit plus ce mai are de investit de acum încolo. Am propunerea asta, deci 
chiria lunară să fie stabilită la 1500 lei. 

Dl.Ghergan Florian 
Dăm cadou? 
Dl.łonea Vasile 
Eu nu văd nici o semnătură care să ateste dacă este adevărat sau nu este adevărat, 

sumele pe care le-a investit acolo. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cine a întocmit acest act, dacă este fals, răspunde.  
Dl.łonea Vasile 
Nu a fost o comisie la recepŃia lucrărilor. Noi nu luăm de bun orice. Nu suntem păcălici 

aici. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Noi dacă prelungim, prelungim astăzi că după aceea nu mai putem. Asta înseamnă ca 

un om care investeşte să nu mai poată beneficia de munca lui de 5 ani? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este specificat în contract să-i comunice în scris locatorului punctul de vedere cu 

privire la  încetarea încheierii sau după caz a prelungirii acestuia. 
Dl.łonea Vasile 
Să se facă formele legale să se poată prelungi. 
Dl.David Ioan 
Domnul Oană a făcut o propunere referitor la cuantumul chiriei. Cât este prevăzut în 

hotărâre? 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
1000 de lei pe lună. Eu spun să fie 1500 lei pe lună, dacă dânsul este de acord. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, este nelegal conform acordului de părŃi. Este nelegal conform 

acordului dintre părŃi solicitat de domnul Oană. SpuneŃi ce investiŃii se suportă de  către chiriaş. 
De ce trebuie să-i facem cadou? HaideŃi să facem un proiect, să-l hotărâm aici, că noi vrem să 
amenajăm ca să-i putem da banii sau într-un fel să găsim o soluŃie. Acest Deviz nu stă în 
picioare, domnule Preşedinte.  

Dl.David Ioan 
Contractul expiră. Dacă la expirarea contractului nu s-a mai prelungit... 
Dl.Ghergan Florian 
Asta este un alt aspect. 
Dl.David Ioan 
Aia înseamnă în contract, a  plecat, nu are dreptul la nimic. Dânsul are dreptul – scrie în 

contract- cu cel puŃin 3 luni înainte de expirarea contractului să ceară modificări, să ceară 
reînoirea contractului în alte condiŃii. A solicitat, nu a dat cu parul. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
SupuneŃi la vot cu amendamentul propus. 
Dl.David Ioan 
Supunem la vot cu amendamentul domnului Oană, la 1500 de lei pe lună. 
Dl.Morar Marcel  
Numai puŃin. Domnul Oprean şi-a făcut nişte calcule. Cred că, calculele sunt făcute, 

ceea ce s-a prezentat cu 1000 lei nu este întâmplător.  Cred că dânsul a făcut o solicitare şi dacă 
supunem la vot, este solicitarea pe care a făcut-o domnul Oprean.  

Dl.Oprean Nicolae 
Eu mai am de investit 1 miliard  de lei. 
Dl.łonea Vasile 
Dacă scrieŃi acolo că este pentru campanie electorală, eu votez „pentru”. 
Dl.Oprean Nicolae 
Nu-mi trebuie banii înapoi.  
Dl.David Ioan 
Avem amendamentul domnului Oană, de 1500 lei pe lună sau să votăm cum este. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi un amendament să amânăm. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu zic să se facă actele de recepŃie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Îmi retrag amendamentul. SupuneŃi hotărârea la vot aşa cum este. 
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 şi 

                     3 voturi împotrivă (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                    Dl. łonea Vasile) 

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

                     3 voturi împotrivă (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                    Dl. łonea Vasile) 

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

                     3 voturi împotrivă (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                    Dl. łonea Vasile) 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                     3 voturi împotrivă (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                    Dl. łonea Vasile) 

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

                     3 voturi împotrivă (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                    Dl. łonea Vasile) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.175/2008 
Diverse 

Dl. Ghergan Florian 
Doamna Secretar, conform regulamentului, cât are dreptul un preşedinte să conducă 

şedinŃele? 
Dl. David Ioan 
Cât hotărăşte consiliul. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu v-am întrebat pe dumneavoastră,  domnul Preşedinte. Doamna Secretar, conform... 
D-na Secretar Sârbu Laura 
2-3 luni. 
Dl. Ghergan Florian 
Şi atunci, domnul Preşedinte de ce n-a fost schimbat?  
D-na Secretar Sârbu Laura 
Pentru că nu aŃi propus un alt preşedinte.  
Dl. David Ioan 
Când aŃi condus ultima dată? 
Dl. łonea Vasile 
Eu am condus două. 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule, mergi până în Iunie? 
Dl. David Ioan 
Nu, nu. 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule, mergi până la sfârşit? Ca să ştim. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Maxim 3 luni. 
Dl. Kovacs Francisc 
Supunem la vot că suntem de acord tot mandatul. 
Dl. Ghergan Florian 
Păi nu, următorul, eu propun pe domnul łonea. 
Dl. David Ioan 
Da, de acord.  
 
Dl. Ghergan Florian  
HaideŃi, supuneŃi la vot, supuneŃi la vot domnule, că am făcut o propunere pentru 

următorul preşedinte!  
Dl. David Ioan 
Deci, următorul preşedinte, are propunerea domnul Ghergan pentru domnul łonea. Vă 

rog frumos să supuneŃi la vot. Cine este „pentru”?  
În ordine urmează U.D.M.R.-ul. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu, în ordine urmăm noi. 
Dl. David Ioan 
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A fost P.S.D., a fost P.N.L... 
Dl. łonea Vasile 
Domnule preşedinte, am o problemă. 
Dl. David Ioan 
Încă una? 
Dl. łonea Vasile 
Astăzi a venit o doamnă, vă rog să reŃineŃi, Corneanu Florentina o cheamă, stă pe strada 

Mărăşti Bl.13 ap. 45, lângă PoliŃia Municipiului. Peste drum de ea, există la bl. 17 o doamnă 
care are o crescătorie de câini, pisici, probabil şi alte jivine. Este  numai mizerie, scuzaŃi, dar 
oamenii nu mai pot suporta. Vă rog, noi avem un regulament. ReŃineŃi, Corneanu Florentina, 
Str. Mărăşti, Bl. 13 ap 45, şi vă dau şi numărul de telefon 221602. Chiar înainte de a veni în 
şedinŃă, m-a rugat să ridic problema asta. Numai pot trăi acolo, de câini, pisici. Nu ştiu cine e 
doamna asta  din  bl. 17. 

Dl. Cioflică Cristian 
Am fost acolo, am dat amendă acolo. 
Dl. łonea Vasile 
Poftim? 
Dl. Cioflică Cristian 
Am dat amendă acolo. 
Dl. łonea Vasile 
Se poate, dar tot aşa e situaŃia. 
Dl. Ghergan Florian 
Vă rog,  doamna secretar, să nu plecaŃi, să rezolvaŃi problema. 
Dl. Kovacs Francisc 
Punctul Diverse trebuie pus la început de şedinŃă. Aşa, toată lumea pleacă. Zău dacă nu! 

Nu mai rămâne nimeni.  
Deci azi reluăm, cer să se facă ceva pe str. Împăratul Traian acolo, pentru că acolo vor 

muri oameni, domnule, din cauza circulaŃiei, din cauza parcărilor ilegale. S-a mai adăugat o 
tablă unde riveranii au voie să parcheze, ceea ce este incorect, strada e îngustă. Acolo în fiecare 
zi intră 100, 200 de pensionari, oameni bătrâni, ies de pe poartă direct în şosea. Nimeni nu 
respectă.  

Dl. Szots Ludovic 
Eu am fost acolo. Până sâmbătă punem limitatoare de viteză. 
Dl. Kovacs Francisc 
Deci, limitatoare?  
Dl. Szots Ludovic 
Da. 
Dl. Kovacs Francisc 
A doua chestiune. Ca şi consilier ziceŃi că sunt „gică contra”,  sunt domnule, pentru că 

nici nu ne băgaŃi în seamă, cei mulŃi! Pe strada Pincio, domnule, spuneŃi-mi care este situaŃia 
acestei străzi? Domnule director?! Pe strada Pincio?! Care e situaŃia lucrărilor acolo? De doi 
ani de zile am cerut de zece ori ca strada asta să se facă şi nu se face. Sunt două străzi în Viile 
Noi care nu se fac. De ce nu se fac? 

Dl. Szots Ludovic 
În primul rând, nu am abandonat ideea de a le face. Dar, aŃi văzut dumneavoastră care e 

situaŃia acolo, că este într-o pantă foarte abruptă. Asta, una. Plus că, carosabilul este atât de 
îngust, de nu încap două maşini una lângă alta.  

Dl. Kovacs Francisc 
E vorba de canalizare, e vorba de apă potabilă, nu se poate aşa ceva.  Noi am atenŃionat. 

Oamenii se duc în curte la budă. Nu se poate domnule aşa ceva! 
SpuneŃi ceva. Există studiu de fezabilitate, există proiect, de ce nu se face?  
Dl. Szots Ludovic 
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Nu există bani, domnule consilier. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Am primit azi răspuns cu privire la ocuparea parcărilor  din domeniul public. Cu o parte 

din răspuns nu sunt de acord, cu faptul că urmează ca cei de la AgenŃia JudeŃeană a Vânătorilor 
şi Pescarilor să-şi amenajeze parcare intrând pe trotuar, cu condiŃia să lase un metru pentru 
pietoni pe trotuar. Eu nu am auzit şi nu am luat cunoştinŃă în Legea 50 şi nici în alte acte 
normative, că Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie poate să dea autorizaŃii de construcŃii. Deci mie, 
în răspuns, mi se ataşează avizul Inspectoratului JudeŃean de PoliŃie, ca să amenajeze parcarea 
cu condiŃia de a lăsa un metru de trotuar. Rog să se facă adresă la AgenŃia JudeŃeană a 
Vânătorilor şi Pescarilor, să nu treacă să ia în considerare această adresă şi să facă demersurile 
legale, pentru obŃinerea avizului de construcŃie a unei asemenea parcări. Să nu avem după 
aceea discuŃii că dânşii zic: „suntem acoperiŃi de adresă”. Pentru că este clar că Inspectoratul 
de PoliŃie nu poate da aviz de construcŃie. Să întrebe şi cei de la PoliŃie, cum au dat avizul. 

Dl. Panduru Carol 
Alături de materialele primite, s-a primit şi un raport de activitate din partea PoliŃiei 

Comunitare. De la începutul anului şi domnul Ghergan, toŃi, am fost de acord să cerem un 
raport de activitate mai consistent faŃă de cel care l-a prezentat la vremea respectivă. Sigur că l-
am primit şi considerăm în principiu că acest sector de activitate, subordonat Primăriei, şi-a 
cam făcut treaba în municipiul Deva, cu un număr de personal destul de redus, la nivelul 
cerinŃelor care sunt. Cred că nu trebuie neapărat să-i lăudăm dar, cred că trebuie să acceptăm că 
în principiu şi-au cam făcut datoria. Consider că începând şi foarte multe sărbători, sunt şi 
alegerile anul ăsta, anul viitor în primăvară sau în toamnă, când vor fi, ar merita să solicităm 
sau să suplimentăm un pic cu câŃiva agenŃi, pentru ordinea publică în Municipiul Deva. 

D-na Nicula Viorica 
Am şi făcut deja demersul la AgenŃia NaŃională.  
Dl. Panduru Carol 
Atunci este foarte bine. Este excepŃional. Ce pot să spun, eu în calitate de membru al 

comisiei de ordine publică am vrut să vorbesc. 
Dl. David Ioan 
StaŃi puŃin să vă dau citire la un mesaj pe care l-am  primit acum de la domnul GuŃă. 

Body Gym. Deci: „domnule David, se mai poate rezolva ceva? ŞtiŃi că şi la ... tot cu intervenŃii 
faci ceva. Asta e stres păgubos”. A venit acum două sau trei luni la mine, am încercat să 
discutăm dar nu ştiu de ce consideră că eu îl pot ajuta. Dumneavoastră aŃi votat atunci în 
cunoştinŃă de cauză, nu înŃeleg de ce mă sună pe mine. Dacă în continuare vine, vă rog să mă 
mandataŃi să îi spun ceva în numele dumneavoastră, da, să scap eu de... Eu nu pot să îl ajut. Eu 
am avut un vot şi o propunere atuncea. 

Dl. Kovacs Francisc 
Oricum, s-a greşit când i s-au luat cei 5000 de euro. 
Dl. David Ioan 
Dar oricum, daŃi-mi un mandat, ca să îi spun ceva, că vine cu aceeaşi problemă  şi nu 

ştiu ce să-i spun. 
 
Dl. Panduru Carol 
Deci eu n-am avut nimic cu dânsul dar faptul că mi s-a spus, acolo unde merge şi face 

antrenament, deci dânsul nu are nici o sală, doar obiect de activitate pe asociaŃia...  
Dl. łonea Vasile 
Dar Real Sport ce are? Real Sport ce are? 
Dl. Panduru Carol 
Domnul consilier, îmi daŃi voie? Îmi daŃi voie, că apoi vorbiŃi dumneavoastră. Şi care e 

problema dumneavoastră? AŃi votat?  
Dl. łonea Vasile 
N-am votat. 
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Dl. Panduru Carol 
Nu aŃi votat, poftim. Aşa n-am votat nici eu cu Body Gym. Nu pot să accept. 
Dl. łonea Vasile 
De ce? 
Dl. Panduru Carol 
Ca să vină... Îmi daŃi voie? Este o asociaŃie sportivă. De acord. Nu s-au primit banii... În 

rândul trecut, s-au dat milioane acestui om. Nu are un membru care să participe la concursuri 
nici naŃionale, nici europene, nici mondiale. Merge cu membrii în asociaŃie din Bucureşti, 
Sibiu, care sunt sponsorizaŃi de acolo şi care  doar sunt  membrii ai acestei asociaŃii. Nu vin, nu 
fac nimic pentru Deva. Consider că activitatea dânsului, şi staŃi, dânsul, dumneavoastră ce 
maşină aveŃi, domnul łonea? 

Dl. łonea Vasile 
Nu am, am căruŃă. 
Dl. Panduru Carol 
Nu aveŃi. AveŃi căruŃă. Probabil. Dar dânsul are Mercedes, să ştiŃi. Şi m-a ameninŃat că 

îmi arată el mie. 
Dl. łonea Vasile 
Poate are un simplu mercedes. 
Dl. Panduru Carol 
Vă rog, domnule łonea, vă rog frumos. LăsaŃi, nu discutăm acum în contradictoriu. Şi 

m-a ameninŃat unde am mers şi unde merge, că îmi arată el mie. Domnule, nu am fost 
împotrivă de multe ori. Doar acuma. Până acuma am fost... Domnul Ghergan, vă rog nu râdeŃi. 
Nu râdeŃi. Eu nu râd niciodată de ce faceŃi dumenavoastră.  

Dl. łonea Vasile 
Domnule, ăsta nu e loc de capricii personale. 
Dl. Panduru Carol 
Nu-s capricii personale, domnule łonea. 
Dl. łonea Vasile 
E o responsabilitate. 
Dl. Panduru Carol 
O responsabilitate, fiecare să vină cu responsabilitatea. Orice asociaŃie sportivă a 

Consiliului local a fost ajutată. Eu nu am fost de acord. S-a votat, asta este.  
Dl. David Ioan 
Vă rog frumos, spuneŃi-mi ce îi răspund acestui om că eu, ca persoană, nu-l pot ajuta. 
Dl. Kovacs Francisc 
Domnul preşedinte, am o Dacie Break din 2000. Nu o schimb cu mercedes-ul lui. 
Dl. David Ioan 
Nu prea ştiŃi să-l conduceŃi domnule. 
Dl. Kovacs Francisc 
HaideŃi să le spunem lucrurilor pe nume. Este o rablă de maşină, orice aŃi spune. 

  
 
 

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

Deva, 15 aprilie 2008 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
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                    Consilier,        Secretar 
      David Ioan               Jr. Sârbu Laura 

 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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