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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 17 octombrie 2008,  în  şedinŃa ordinară 

a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei  Primarului municipiului Deva, nr.1980/2008. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar Oancea Nicolae 
Florin, 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. Inişconi Ioan 
Înainte de a intra în lucrările şedinŃei, doresc să dau cuvântul doamnei Rusu care are o 

problemă de ridicat, ca să nu o Ńinem aici, pentru că avem multe puncte la ordinea de zi. 
D-na Rusu Ana 
Bună ziua. Am o rugăminte la dumneavoastră. În 2005 vis-à-vis de blocul meu M2,  S.C. 

Avantaje a deschis un ABC alimentar care funcŃiona non stop şi făcea mai multe treburi acolo. 
Când veneam de la serviciu era numai mizerie în zonă.  

Acum a venit domnul Cristi, a venit la mine în bucătărie să vadă cât mă astupă pe mine 
construcŃia. Au venit de la Primărie şi a spus că i s-au dat toate aprobările. În bloc sunt 66 de 
apartamente şi nu mai avem unde să întindem un covor pentru că s-a extins domnul acesta Cristi. 
AutorizaŃia i s-a dat pe tabelul din 2005, unde 4 sau 5 oameni nu am semnat. Efectiv mă face să 
mă simt ca la puşcărie. După 37 de ani de problemele de sănătate, nu am lumină.  

Atâta cer, domnule Primar, de la dumneavoastră, să-şi facă, dar să-mi lase şi mie un pic 
de lumină, să văd şi eu lumina zilei. Copii nu au unde să se joace. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Comisia, arhitecŃii ce au spus? 
D-na Predoiu Olga 
Sunt toate avizele obŃinute. Este hotărâre de consiliu din vara anului trecut, 2007. Este 

aprobată cu Hotărârea Consiliului local nr.296 din 2007. Are autorizaŃie, cu toate avizele, de 
sănătate, de mediu, de la pompieri. Nu am avut ce să fac. 

D-na Rusu Ana 
Nu am lumină, eu sunt cardiacă. 
D-na Predoiu Olga 
Am înŃeles doamnă, dar construcŃia este legală. Se respectă distanŃele din Codul civil, art. 

612 şi 613. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Doamnă, staŃi să ascultăm părerile, că trebuie să luăm o decizie. Are toate avizele şi ne dă 

în judecată. 
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D-na Rusu Ana 
Nu domnule Primar, nu asta vreau. Eu vreau să termine lucrarea, dar să-mi lase şi mie 

lumină. 
Dl.Borbeanu Simion 
Pot să vă spun că am participat la şedinŃa de avizare tehnică şi atunci când s-a pus în 

discuŃie această extindere, ştiu că a existat o restricŃionare vis-à-vis de extinderea pentru faŃada  
posterioară, deci spre blocul M2. Deci, exista o restricŃie. Doar lateral s-a aprobat. Nu ştiu dacă 
ulterior s-a mai suplimentat, dar ştiu că s-a condiŃionat să existe o distanŃă faŃă de bloc. 

D-na Predoiu Olga 
A existat o restricŃie. Acea restricŃie a fost reglementată prin alt PUD care a prevăzut 

extinderea în trepte, tocmai pentru a respecta distanŃa legală de 3,80 metri. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
S-a făcut cum aŃi dorit dumneavoastră. 
D-na Rusu Ana 
Face, zideşte, că am vorbit cu constructorul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Îi oprim. Dacă zideşte peste avizele luate, îi oprim şi demolăm pe loc.  Să ne chemaŃi cum 

vedeŃi că nu este în regulă. LuaŃi frumos şi dumneavoastră actele, puteŃi să-i daŃi doamnei toate 
documentele şi în momentul în care vedeŃi nereguli, ne anunŃaŃi. 

D-na Rusu Ana 
Le am aici.Am vorbit cu constructorul şi aşa vine, îmi acoperă geamul.  
D-na Predoiu Olga 
Am fost acasă la doamna. Are însorire 8 ore pe zi, nu o oră şi jumătate, cum prevede 

legea. 
D-na Rusu Ana 
Doamnă, dar dumneata îmi faci mie regulile? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Doamnă, aveŃi avizele, luăm, avizele şi-l oprim dacă nu  le respectă. 
D-na Rusu Ana 
Doamna a spus să-mi scot copii în parcare. Mă duc cu 2 nepoŃi să-i calce maşina?! Se 

poate aşa ceva?! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu vă certaŃi cu noi! 
D-na Rusu Ana 
Nu mă cert, domnule Primar. Nu este dreptate, să ştiŃi! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, luaŃi avizele, luaŃi actele la dumneavoastră şi în momentul în care nu respectă ceva 

ne anunŃaŃi. 
D-na Rusu Ana 
Am o rugăminte la dumneavoastră. În partea stângă la bloc nu s-a prevăzut nimic, că a 

venit domnul la mine cu actele. Numai laterala, nicidecum în faŃă la bloc. Pur şi simplu nu mai ai 
loc să mai treci. Toată lumea trecea pe aici şi nu o să aibă pe unde să mai treacă, vă rog să mă 
credeŃi. Eu de 45 de ani stau în blocul acela. Aşa merit eu după atâŃia ani de zile?  Mi-a spus că 
îmi pune lumină cu semafoare. Nu se poate să trăiesc sub semafoare. Să beau o cafea doamnă 
după atâŃia ani de zile şi singură, nu am linişte, să ştii şi dumneata. Nu se poate aşa ceva! Nu am 
nevoie de becuri. 

Dl. Inişconi Ioan 
Doamnă, aveŃi cuvântul domnului Primar că în momentul în care această construcŃie nu 

respectă reglementările legale, va fi oprită. AŃi auzit cuvântul Primarului în faŃa consiliului. 
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D-na Rusu Ana 
Eu să văd copii, mă duc în dormitor, pentru că  nu mai văd nimic în faŃa bucătăriei. 
Dl. Inişconi Ioan 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinŃa de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
18 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa domnul Oana Nicolae Dorin şi domnul Costa Cosmin 
Cristian. Întârzie la şedinŃă domnul Samoilescu  Ioan Gabriel.                      

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean şi domnul 
Viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva, directori 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
      Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros La multi ani celor care 
si-au aniversat ziua de nastere in aceasta luna, respectiv domnilor Borbeanu Simion  (01.10) si 
Panduru Carol (08.10). 

În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 
vederea prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 25 septembrie 
2008,  precum şi procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 25 septembrie 2008, însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 25 septembrie 2008. 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 

nr.1852/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 17 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 3 puncte si 1 punct suplimentar. S-au adoptat 4 

hotarari, respectiv de la nr.387-390.  
Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 25 septembrie 2008.  
Dl. Inişconi Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 25 septembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 25 septembrie 2008 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul 

Serviciului public impozite si taxe locale subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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2. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public local 
de asistenta sociala subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare 

functiilor publice de executie specifice vacante din cadrul Directiei „Politia 
Comunitara” a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2009, pentru 

functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva, din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica precum si din cadrul 
serviciilor publice cu personalitate juridica, subordonate 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 si 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. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea in 

vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, str.1 
Mai nr.27, fosta T. Maiorescu, aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala, ulterior modificata si completata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.114/2008 privind aprobarea prelungirii pe 

termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in blocul ANL din 
Deva, Aleea Motilor nr.2A si stabilirea chiriei pentru titularii de contract care au 
implinit vârsta de 35 de ani; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-a 

aprobat atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in 
imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in administrarea Serviciului 
public local de asistenta sociala, ulterior modificata si completata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea articolului 3 al Hotararii Consiliului local nr.258/2008 privind adoptarea 

unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta 
nr.68/2008 pentru spatiul ocupat de Centrul Judetean de Aparatura Medicala Deva, 
situat in Deva, str.22 Decembrie, bl.D3, in suprafata utila de 750,66 mp; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Incetarea, inaintea termenului stabilit, a contractului de inchiriere nr.36 din 

05.01.2006 incheiat intre Consiliul local al municipiului Deva si Gradinita cu 
program normal nr.2, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in Deva, str.E. Gojdu 
nr.15; 

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

construire „Locuinta familiala D+P+M” municipiul Deva, str.Coziei, nr.4, judetul 
Hunedoara; 

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

„Construire spatiu comercial si birouri P+1+M” Deva, str.M.Eminescu, f.n., judetul 
Hunedoara; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta familiala S+P+M, garaj, fântână, fosă septică şi împrejmuire” 
municipiul Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire cladire P+M, cu minirestaurant la parter si apartament la 
mansarda” in Deva, Aleea Violetelor, nr.31, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea asocierii municipiului Deva cu Judetul Hunedoara, cu municipiul 

Hunedoara si cu orasele Simeria, Calan si cu comunele Bacia, CârjiŃi, Peştişu Mic în 
vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Conurbatia Corvina”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Modificarea Anexei nr.2 a Hotararii Consiliului local nr.298/2006; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Trecerea unui teren in suprafata de 36,10 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Instrainarea unui teren, proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, 

str.M.Viteazu, f.n., lângă Piata agroalimentara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Completarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, 

prin care s-a aprobat lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea initierii procedurii de achizitie directa a unor terenuri in suprafata totala de 

15.675,50 mp., necesar proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile – 
Masura ISPA; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Trecerea unui teren in suprafata de 89,00 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 89,00 mp din 

domeniul privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean  
23. Trecerea unui teren in suprafata de 176 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 176 mp, din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea domnului Aron Liviu; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea noului Regulament de inchiriere pentru parcarile neacoperite sau acoperite 

cu copertina din municipiul Deva, a Contractului cadru de inchiriere si a Actului 
aditional la acest contract; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Completarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, 

cu modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a aprobat lista bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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27. 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   
28. Completarea Anexei Hotararii Consiliului local Deva nr.128/2002 privind normele de 

convietuire sociala, ordine si liniste publica, comert, transport, gospodarire, curatenie, 
salubritate, intretinere si conservare a mediului in municipiul Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Ridicare la nivel a 

gurilor de aerisire a retelelor de gaz metan in urma repararii carosabilului si a 
trotuarelor cu covor asfaltic fara frezare, din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare 

pe strada Dr.V. Şuiagă intre DN 7 – Calea Zarandului si str. Depozitelor pe ambele 
parti din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare 

pe strada Bejan tronson str.Mihai Eminescu – Uzo Balcan pe ambele parti” din 
municipiul Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare 

strada Gării – sat Cristur apartinator municipiului Deva” si revocarea Hotararii 
Consiliului local Deva nr.33/2007;      

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Adoptarea unor masuri in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 

pentru spatiul situat in municipiul Deva, B-dul Decebal, bloc M, parter, in suprafata 
de 667,56 mp; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Participarea Consiliului local al municipiului Deva in calitate de coorganizator alaturi 

de Asociatia Culturala DevArt- Deva, pentru organizarea proiectului cultural 
„Toamna Muzicala Hunedoreana –Corvina Magna” 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Transmiterea in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala Deva a 

imobilului situat in municipiul Deva, str.E. Gojdu, nr.15, unde a functionat Gradinita 
cu program normal nr.2; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Aprobarea pretului de achizitie pentru cumpararea unor imobile situate in municipiul 

Deva, inscrise in CF 3062 Deva, cu nr. Cadastral 5967, respectiv CF 3066 Deva, cu 
nr. Cadastral 5971, in suprafata totala de 2000 mp., necesar proiectului finantat din 
fonduri europene nerambursabile – Masura ISPA;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II.  Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele 
proiecte de hotarare: 

1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008; 
2. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

“Realizare de sens giratoriu la intersectia str.M.Eminescu cu b-dul N. Balcescu” 
Deva, judetul Hunedoara;  

3. Vanzarea prin licitatie publica a unui imobil, situat in Deva, pe str.M. Viteazu, nr.12, 
inscris in CF 5192/a, nr. topo 1000/x/a;  
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Dl. Inişconi Ioan 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.        
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 - 4, 28 - 32 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 11 - 
15, 34, punctul suplimentar 1 si 2 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar 
potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 5 - 
10, 16 - 27, 33, 35, 36, pct 3 suplimentar se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al 
consilierilor locali în funcŃie.   
De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele 18, 20, 22, 33, pct. suplimentar 3 necesita 
vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public impozite si taxe locale 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.391/2008 
 

Punctul 2 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului stat de 

functii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de asistenta sociala subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva. 
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D-na Ivan Elena 
Având în vedere avizul favorabil al A.N.F.P nr.1452211/23.09.2008, solicităm 

modificarea pozitiei nr.6 din statul de functii în sensul transformării postului de referent, clasa 
III, grad profesional superior, treapta de salarizare 2 în consilier, clasa I, grad profesional 
principal, treapta de salarizare 1. 

Deasemenea la poziŃia nr.8 solicităm avansarea la o treapta superioară respectiv de la 
treapta 3 la treapta 2 şi la  poziŃia  nr.19  solicităm avansarea la o treapta superioara respectiv de 
la treapta 3 la treapta 2. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de modificările propuse de 
compartimentul de specialitate. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.392/2008 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare functiilor publice de executie specifice 
vacante din cadrul Directiei „Politia Comunitara” a aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva. 

D-na Nicula Viorica 
S-a sesizat o eroare materială şi dorim rectificarea ei în sensul înlocuirii Hotărârii de 

Guvern în preambulul hotărârii. Hotărârea de Guvern nr.1209/2003  să fie  înlocuită cu Hotărârea 
de Guvern nr. 611/2008.  

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu modificarea propusă de 
compartimentul de specialitate. 

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

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

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

Supun la vot art.7 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.393/2008 
 

Punctul 4 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

ocupare a functiilor publice, pentru anul 2009, pentru functionarii publici din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Deva, din cadrul serviciilor publice fara personalitate 
juridica precum si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica, subordonate Consiliului 
local al municipiului Deva. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 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.394/2008 
 

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 
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localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.395/2008 
 

Punctul 6  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti, a 
locuintelor situate in imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, fosta T. Maiorescu, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata si completata. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Comisia de protectie sociala a avizat favoarabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.396/2008 
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Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.114/2008 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de 
inchiriere pentru locuintele situate in blocul ANL din Deva, Aleea Motilor nr.2A si stabilirea 
chiriei pentru titularii de contract care au implinit vârsta de 35 de ani. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.397/2008 
 

Punctul 8  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 

Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-a aprobat atribuirea in vederea inchirierii 
catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata si completata. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Comisia de protectie sociala a avizat favoarabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.398/2008 
În sală este prezent şi domnul consilier Samoilescu Ioan Gabriel. 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 3 al 

Hotararii Consiliului local nr.258/2008 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplicare 
a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.68/2008 pentru spatiul ocupat de Centrul Judetean de 
Aparatura Medicala Deva, situat in Deva, str.22 Decembrie, bl.D3, in suprafata utila de 750,66 
mp. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.399/2008 
 

Punctul 10  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind incetarea, inaintea 

termenului stabilit, a contractului de inchiriere nr.36 din 05.01.2006 incheiat intre Consiliul local 
al municipiului Deva si Gradinita cu program normal nr.2, pentru spatiul cu alta destinatie, situat 
in Deva, str.E. Gojdu nr.15.  

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.400/2008 
 
Punctul 11  

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 D+P+M” 
municipiul Deva, str.Coziei, nr.4, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.401/2008 
 

Punctul 12  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire spatiu comercial si birouri 
P+1+M” Deva, str.M.Eminescu, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.402/2008 
 

Punctul 13  
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 S+P+M, garaj, 
fântână, fosă septică şi împrejmuire” municipiul Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.403/2008 
 

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

oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire cladire P+M, cu 
minirestaurant la parter si apartament la mansarda” in Deva, Aleea Violetelor, nr.31, judetul 
Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl.Toma Gheorghe 
Ce înseamnă “minirestaurant”? 
D-na Predoiu Olga 
Sub 100 de locuri. 
Dl.Inişconi 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.404/2008 
 

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

municipiului Deva cu Judetul Hunedoara, cu municipiul Hunedoara si cu orasele Simeria, Calan 
si cu comunele Bacia, CârjiŃi, Peştişu Mic în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Conurbatia Corvina”. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Comisia de protectie sociala a avizat favoarabil. 
Dl.Inişconi 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.405/2008 
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Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a 

Hotararii Consiliului local nr.298/2006. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Înainte de a discuta, la articolul 2, poziŃia 8 a venit doamna Braha şi a spus că a ridicat  

autorizaŃia de construcŃie.  
 Dl.Ardelean Nelu 
 A depus documentaŃia. 

Dl. David Ioan 
 A depus documentaŃia şi prin urmare, vă rog să-l scoatem din listă. Este poziŃia 8 de la  
Anexa nr.2 din Hotararea 298/2006. 
 D-na Rodica Avram 
 Asta doream să spun şi eu, avem câteva modificări la proiectului de hotarare.  La articolul 
1, punctul 7 şi la articolul 2 punctul 2, să le retragem. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Mă interesează dacă,  persoanele respective au fost anunŃate, somate? 
 D-na Rodica Avram 

Da, au fost somate. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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.406/2008 
 

Punctul 17  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 36,10 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl.Inişconi 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.407/2008 
 

Punctul 18  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înstrainarea unui teren, 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.M.Viteazu, f.n., lângă Piata 
agroalimentara. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.5 si 6 al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
 Dl.Morar Marcel 
 La articolul 5 din proiectul de hotărâre  propun următoarea componenŃă: 

- Comisia de negociere: d-na Chişotă Roxana, dl.Costa Cosmin, dl. Cuiava Dorel şi dl. 
Ghergan Florian. Din partea executivului pe d-ra Biro Diana, d-ra NuŃu Silviana şi dl.Jarnea 
Horia.  Din partea executivului propun pe dl. Horia Jarnea d-ra NuŃu Silviana şi d-ra Biro Diana. 

- Membrii supleanŃi: dl.David Ioan, dl. Inişconi Ioan, dl. Lazăr Danil şi d-na Mateucă  
Mădălina. 
 La articolul 6, pentru comisia de soluŃionare contestatii propun pe dl.Kovacs Francisc, dl. 
Socol Augutin si d-na Nicula Viorica. 
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Dl. Inişconi Ioan 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 18 voturi  
valabile şi 1 buletin nul. 

• La articolul 5  rezultatul votului secret este următorul: 
- Comisia de evaluare: 

- D-na Chişotă Roxana – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Costa Cosmin – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Cuiava Dorel  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian – 18 voturi “pentru” 
- D-ra Biro Diana – 18 voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horia– 18 voturi “pentru” 

• Membrii supleanŃi:  
- Dl. David Ioan– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Inişconi Ioan– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Lazăr Danil – 18 voturi “pentru” 
- D-na Mateucă Mădălina – 18 voturi “pentru” 

• La articolul 6  rezultatul votului secret este următorul: 
- Comisia de soluŃionare contestaŃii: 

- Dl.Kovacs Francisc – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Socol Augutin  – 18 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica – 18 voturi “pentru” 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.408/2008 
 

Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, prin care s-a aprobat lista 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert  a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.409/2008 
 

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

procedurii de achizitie directa a unor terenuri in suprafata totala de 15.675,50 mp., necesar 
proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile – Masura ISPA. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
 Dl.Morar Marcel 
 Propun să facă parte din comisie pe: dl. David Ioan, dl. Inişconi Ioan, dl.Lazăr Danil  şi 
d-na Mateucă Mădălina. Din partea executivului propun pe dl. Horia Botici, d-ra NuŃu Silviana şi 
d-ra Biro Diana. 

Dl.Inişconi Ioan  
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile facute. 
 Rezultatul  votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 19 voturi 
valabile. 
- Dl. David Ioan – 19 voturi “pentru” 
- Dl. Inişconi Ioan – 19 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil – 19 voturi “pentru” 
- D-na Mateucă Mădălina– 19 voturi “pentru” 
- Dl. Horia Botici – 19 voturi “pentru” 
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- D-ra NuŃu Silviana – 19 voturi “pentru” 
- D-ra Biro Diana – 19 voturi “pentru” 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.410/2008 
 

Punctul 21  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 89,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.411/2008 
 

Punctul 22  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie 

publica a unui teren in suprafata de 89,00 mp din domeniul privat al municipiului Deva. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan 

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

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

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

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 si 7 al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Morar Marcel 
La articolul 6  din proiectul de hotărâre  propun următoarea componenŃă: 
-Comisia de selectare a ofertelor: d-na Oprisiu Corina, dl. Oancea Nicolar Florin, dl. 

Oană Nicolae şi dl. Morar Marcel. Din partea executivului propun pe dl. Jarnea Horia , d-ra NuŃu 
Silviana şi d-ra Biro Diana. 

- Membrii supleanŃi: dl.Panduru Carol, dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Samoilescu Ioan si 
Toma Gheorghe. 

La articolul 7 propun ca din comisia de soluŃionare a contestaŃiilor să facă parte dl. 
Kovacs Francisc, dl. Socol Augustin şi d-na Nicula Viorica. 

Dl.łonea Vasile 
Vreau să întreb, terenul acesta nu este zonă verde? Cum figurează? 
Dl.Jarnea Horea 
În planurile urbanistice nu figurează ca spaŃiu verde. În momentul de faŃă se lucrează 

pentru a se delimita spaŃiul verde din municipiul Deva de celelalte terenuri. 
Dl.Inişconi Ioan 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 18 voturi 
valabile  şi 1 buletin nul. 

• La articolul 6 rezultatul votului secret este următorul: 
- Comisia de selectare a ofertelor: 

- Dl. Morar Marcel – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae – 18 voturi “pentru” 

      -    Dl. Oancea Nicolar Florin - 18 voturi “pentru” 
      -    D-na Oprisiu Corina -18 voturi “pentru” 
      -    Dl. Jarnea Horia - 18 voturi “pentru” 
      -    D-ra Nutu Silviana -18 voturi “pentru” 
      -    D-ra Biro Diana-18 voturi “pentru” 

• Membrii supleanŃi: 
- Dl. Panduru Carol-18 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand-18 voturi “pentru” 
- Dl.Samoilescu Ioan–18 voturi “pentru” 
- Dl.Toma Gheorghe-18 voturi “pentru” 

• La articolul 7 rezultatul votului secret este următorul: 
- Comisia de soluŃionare contestaŃii: 

- Dl. Kovacs Francisc-18 voturi “pentru” 
- Dl.Socol Augustin-18 voturi “pentru” 
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- D-na Nicula Viorica-18 voturi “pentru” 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.412/2008 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 176 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă  Mădălina 
Este  cererea domnului Aron Liviu pentru concesionarea terenului. Cele două hotărâri de  

consiliu, de la punctele 23 şi 24 se referă la acelaŃi lucru.  
 Eu am fost acolo în teren, am văzut aşa zisele garaje şi am văzut o construcŃie gata 
ridicată nefinisată, dar nu pot să fiu de acord. Am studiat ceea ce ni s-a cerut şi am văzut că 
numai 100 de metri este extindere la aceste garaje şi mansardare. Îl mai dotăm pe acest domn cu 
încă 70 şi ceva de mp? ConstrucŃia aceea după cum se vede nu are 176 mp.  
 Dl.Inişconi Ioan 
 Ca să înŃeleagă colegii. A fost o concesionare pentru două garaje şi pe locul respectiv 
există … 

D-na Mateucă  Mădălina 
 De 19 mp. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 De 19 mp. Acolo există o construcŃie acum de 70 şi ceva de mp, 80 mp. ConstrucŃia s-a 
făcut cu forme legale sau acum ne cere ca să-i dăm noi terenul că a făcut construcŃia pe terenul 
Consiliului local? Urbanismul, vă rog să răspundeŃi. 
 D-na Predoiu Olga 
 Concesionarea nu o fac eu. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Ştiu, dar concesionarea urmează acum. V-am întrebat pe dumneavoastră de la urbanism 
dacă actele care au fost depuse s-au făcut, indiferent cum s-au făcut. 
 Dl.Jarnea Horea 

Conform P.U.D.-ului trebuie să se intre în legalitate pentru că pe noi, ca Primărie, ne-ar 
costa mai mult costul de demolare al acestei construcŃii. În fond şi la urma urmei, omul are 
dreptul să intre în legalitate.A plătit din urmă taxele, l-am taxat prin chitanŃe. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Pentru ce suprafaŃă? 
 Dl.Jarnea Horea 

Pentru suprafaŃa din contract, 19 mp. 
D-na Mateucă  Mădălina 
Acele garaje nici nu au fost până acum. Practic este un sediu de firmă acolo şi în proiectul 

pe care l-am studiat scrie că este sediu de firmă.  
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 Dl.Inişconi Ioan 
Aici scrie că trebuie să dăm o mână de ajutor omului să intre în legalitate, el făcând o 

ilegalitate construind fără să aiba actele necesare, da? Este bine ce am spus? 
 Dl.Jarnea Horea 

Da. Titlul proiectului P.U.D. şi al concesionării este de extindere a celor două garaje şi al 
mansardării acestora. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
De ce nu a plătit pentru 176 mp, de ce nu a plătit pentru cât a folosit? 

 Dl.Jarnea Horea 
Putem să-i impunem să plătească diferenŃa. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Asta în primul rând, să-i impuneŃi să plătească diferenŃa pe care a folosit-o timp de 20 de  

ani. 
 Dl.Jarnea Horea 

Numai din 2000 este contractul de concesiune, autorizaŃia fiind dată în 2001 pentru cele 
două garaje.  

Vom impune să plătească diferenŃa. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Domnilor, omul ne cere să intre în legalitate, dar nu este corect să nu plătească din urmă  
dacă a folosit atâta vreme 100 mp sau 80 de mp în plus. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Retrag acest punct de pe ordinea de zi. 

Dl.Inişconi Ioan  
Acest proiect a fost  retras de pe ordinea de zi la propunerea iniŃiatorului. 
 

Punctul 24  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Retrag şi acest punct de pe ordinea de zi. 
 

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

Regulament de inchiriere pentru parcarile neacoperite sau acoperite cu copertina din municipiul 
Deva, a Contractului cadru de inchiriere si a Actului aditional la acest contract;. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert  a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Mă scuzaŃi. La chestia aceasta cu parcările, dacă sunt blocuri unde numărul de  

solicitanŃi este mai mare decât locuri fizice, cum se face? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Se licitează. Administratorul trebuie să se gospodărească acolo. De preferinŃă ar fi ca ei 

să se înŃeleagă. 
 Dl.Jarnea Horea 
 Sunt mai multe metode. Ori asociaŃia în funcŃie de numărul de solicitări şi de maşini  
depune o cerere la Primărie pentru extinderea parcării existente, ori dacă nu se precede  la 
licitaŃie publică.  
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Dl.Inişconi Ioan  

 Cel mai bine să se gospodărească ei, să nu le facem noi regulile şi să ne acuze pe noi că 
am dat la unul sau la altul. 
            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.413/2008 
 

Punctul 26  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin care s-a aprobat lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Deva. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert  a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.414/2008 
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Punctul 27  

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.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.415/2008 
 

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

Hotararii Consiliului local Deva nr.128/2002 privind normele de convietuire sociala, ordine si 
liniste publica, comert, transport, gospodarire, curatenie, salubritate, intretinere si conservare a 
mediului in municipiul Deva. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot 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.416/2008 
 

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Ridicare la nivel a gurilor de aerisire a retelelor de gaz 
metan in urma repararii carosabilului si a trotuarelor cu covor asfaltic fara frezare, din municipiul 
Deva”. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Câte bucăŃi de guri de aerisire sunt? 
Dl.Radu Dorin 
Sunt în jur la 900 de guri de aerisire. 
D-na Mateucă Mădălina 
Pe Aleea Saturn, pe unde trec zilnic şi unde în zonă locuiesc mulŃi dintre dumneavoastră, 

sunt nişte guri de aerisire la conducta de gaz, care de ceva timp sunt plombate, deci se ridică la 
nivel. A început lucrarea? Am observat şi înainte, dar vreau să vă spun că dacă aşa se va face şi 
următoarea lucrare, în tot oraşul vom avea guri de aerisire astupate.  

Dl.Radu Dorin 
Este vorba de aerisile de gaz care nu sunt prinse în această documentaŃie. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Sunt 3 tipuri. Cele pe care le susŃinem noi şi sunt în atenŃia noastră, cele care sunt în  

subantepriza Drumurilor JudeŃene, cele care sunt în subantepriza Romstade şi cele care sunt în 
subantepriza Umbrărescu, de pe DN7. 

D-na Mateucă Mădălina 
 Vorbesc de Aleea Saturn care este clar în subordinea noastră. Eu vorbesc de calitatea 
lucrărilor. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 O întrebare.GaranŃie?! Este prevăzut un  termen de garanŃie? 
 Dl.Radu Dorin 
 Se va încheia un contract şi se va prevede termen de garanŃie. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Ce garanŃie aŃi avut la gurile de canal care acum sunt praf? 
 Dl.Radu Dorin 

Asta este pe partea de canalizare.  
 Dl.Inişconi Ioan 
 Tot tu răspunzi şi de ea. Vreau pentru data viitoare să faceŃi un inventar, să vedeŃi că o 
parte s-au făcut degeaba. Nu mai sunt, au fost astupate gurile de canal. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Toate care sunt, nu sunt făcute de firma profesionistă pe care am angajat-o, toate sunt 
proaste. Noi am încercat să le recomandăm titularilor, dar în momentul în care …. Trebuie să ne 
hotărâm în comisii. Eu vă spun că nu se Ńine cont. Evident că acolo trebuie să facem ceva. Dacă 
vine cu suplimentare ulterior nu este bine că trebuie să meargă cineva acolo la faŃa locului aşa 
cum a fost şi doamna consilier şi tot respectul pentru aceasta, dacă nu, consilierii trebuie să 
meargă la faŃa locului şi să vadă pentru că noi am recomandat tuturor să abordeze această firmă 
profesionistă. Se vede unde lucrează ei, firma din Italia şi se vede unde lucrează Drumurile 
JudeŃene, Romstrade şi Umbrărescu şi toŃi ceilalŃi, chiar şi cei care-şi fac propriile  reparaŃii şi 
investiŃii noi pe canal, pe apă în Viile Noi. 
 Dl.łonea Vasile  

Ca şi garanŃie nu pot fi constrânşi? 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu pot fi constrânşi, dar ştiŃi cum merge, aşa cum merge sistemul de licitaŃii,  pe preŃul 

cel mai mic. 
D-na Mateucă Mădălina 
La fiecare şedinŃă de consiliu unde aduc aceste hotărâri, care sesizează lucrări de 

suplimentare, să vină dirigintele de şantier cu care să putem discuta. Nu pot să mă duc eu peste 
tot, la fiecare lucrare. În momentul în care noi hotărâm, el este plătit să urmărească lucrarea la 
faŃa locului. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
MulŃumim pentru ideea dumneavoastră. Noi ne-am şi gândit să suplimentăm pentru că 

volumul la investiŃii este enorm.Vom mai suplimenta cu o funcŃie de decizie, la propunerea 
consilierilor noştrii, cu o persoană care să răspundă direct de relaŃia şi cu consiliu şi cu toate 
acestea. Dar aş vrea să vă spun foarte sincer, eu zic că 80 % din calitatea, verificarea gurilor de 
canal comparativ cu orice oraş – asta vă spun pe propria mea răspundere - este  net superioară 
întregii Românii. Vreau să mergem în orice oraş şi ca număr de guri canal ridicate să-mi arătaŃi 
“da, domnule, am văzut la Timişoara mai bine ridicate, mai bune, mai multe” sau la Braşov sau 
oriunde vreŃi. Deci, vreau să facem această comparaŃie, că nu este greu. Eu circul mai mult şi 
văd. Într-adevăr sunt şi probleme care trebuie să le reglementăm, că sunt banii noştrii. 

Dl.Ghergan Florian 
Ar trebui să le facă numai firma aceasta, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Sau ar trebui să le facă numai firma asta. 
Dl.Ghergan Florian 
Să facem o hotărâre de consiliu prin care numai firma aceasta să se ocupe de gurile de 

canal. 
Dl.Ghergan Florian 
Vă rog să iniŃiaŃi şi vă dăm tot sprijinul juridic să iniŃiem  astfel de chestiuni. 
D-na Mateucă Mădălina 
Se poate un Caiet de sarcini prin care  să oblige pe oricine vine să facă la fel.  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Da, prin Caietul de sarcini să-l obligăm să facă. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.417/2008 
 
Punctul 30  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada Dr.V. Şuiagă intre DN 
7 – Calea Zarandului si str. Depozitelor pe ambele parti din municipiul Deva”. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.418/2008 
 

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada Bejan tronson str.Mihai 
Eminescu – Uzo Balcan pe ambele parti” din municipiul Deva. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu cred că sunt cele mai slabe lucrări de finalizare a unor  parcări pe care le-am văzut în  
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zonă. Acum sunt lucrări suplimentare, sunt încă 13 cămine pe care trebuie să le refacem. Nu că 
nu sunt cămine acolo, dar sunt deja acoperite. Probabil acele lucrări suplimentare sunt realizate. 
Îmbinările la borduri cu trotuarul, cu mizeria care este acolo, este cumplit.   
 Eu sunt împotrivă, eu una nu votez proiectul acesta. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Domnule Primar, săptămâna aceasta, trei după mese numai asta am făcut, ne-am uitat la 
lucrări. Eu sunt inginer constructor de meserie. Vreau să vă spun că procesul tehnologic de la 
parcarea de pe strada Bejan nu s-a respectat. Am cerut proiectul ca să mă uit, pentru că am crezut 
că proiectul are o “hibă” în proiecŃie, dar acolo au lucrat nişte amatori. 
 Aş dori să vă propun ca să ne gândim la un sistem prin care să ştim ce constructori nu-şi 
fac datoria, să ştim ca pe viitor să nu mai ajungem la aceste situaŃii.  

V-aş ruga, ca la următoarea şedinŃă să ni se pregătească un raport cu privire la calitatea 
lucrărilor executate până acum, în anul acesta în Deva şi cu rapoartele de neconformitate, pentru 
că mie îmi face impresia că noi trecem mult prea uşor peste toată calitatea lucrărilor. Termenul 
de garanŃie este foarte mic, este de 1 an. După garanŃie se repară tot pe banii noştrii. DiriginŃii de 
şantier sunt plătiŃi din banii publici şi ar trebui să-i chemăm din când în când. Din păcate banii 
aceştia sunt bani publici. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Aş vrea să facem mai bine o hotărâre pe lună, pentru că, dacă rămânem la o simplă  
suplimentare şi nu se votează în consiliu toată lumea spune “domnule, bine că a vorbit, ne ajută, 
mai mergem, mai vedem şi rămâne aşa”. Deci, conform legii să stabilim dacă putem, să mergem 
până la 3-4 ani termenul de garanŃie. A doua chestiune este veşnica problemă pe care o avem, 
sunt unele firme care lucrează bine, dar care să spunem că vor banii imediat sau chiar înainte, le 
şi permite legea: 20% înainte. Sunt firme cu care poŃi lucra pe 6-7 luni şi atunci ele pot să solicite 
un preŃ mai mare. Deci, este o chestie de diplomaŃie în care trebuie să arunci ceva printre toate, 
undeva la mijloc. Dacă te duci numai cu o firmă care spuneŃi dumneavoastră că lucrează bine, 
sigur se va ridica un alt consilier care nu a fost în teren şi spune “de ce le ia toate Drăgoiescu –fie 
iertat, sau Dan Faur”? Pentru că lucrează puŃin mai bine decât alŃii. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Eu cunosc foarte bine legea, ştiu asta, dar ar trebui să le pretindem calitate. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Atunci, trebuie să  găsim o soluŃie să-i şi împăcăm, să fie câteva firme care să aibă acces, 
să nu rămână numai chiar o singură firmă, pentru că atunci vă daŃi seama că planează şi asupra 
noastră, a şefilor de instituŃie “Domnule, cum? Chiar numai asta este bun?” ToŃi când vin la 
licitaŃie, toŃi respectă Caietul de sarcini, fac lucrarea de cea mai bună calitate.  Nu aş vrea să dau 
numele pentru că sigur îl cunoaşteŃi prea mulŃi, dar am păŃit pe cartierul Micro 15, încă o fază de 
genul acesta pe mandatul de anul trecut. Nu era domnul Oancea viceprimar, era domnul MoloŃ. 
Am fost nevoiŃi să-l oprim, nu mai are o lucrare în Deva. A făcut de două ori aceiaşi chestiune şi 
am oprit-o, nu a contat. S-a constatat atunci, era şi domnul Cristea, care era director tehnic şi aş 
vrea să-l văd şi pe domnul Szots că trece la fel de ferm şi spune “domnule, cu acesta nu mai 
putem lucra mai departe, nu putem”. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Până să ajungem la asta noi putem cere la cei care acum lucrează, să le cerem calitate prin 
intermediul dirigintelui de şantier. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 De aici se desprind două lucruri. O dată că trebuie să fim atenŃi la Caietul de sarcini pe 
care îl facem noi şi să punem condiŃii şi de calitate şi de termen, pe care să le putem controla şi 
de la care să putem aduce banii înapoi, pentru că vin bani la Consiliu şi facem alte lucrări.  

Domnule Primar, sincer, cred că şi compartimentul pe care-l avem în Primărie trebuie 
întărit cu un om de specialitate care să urmărească proiectele alea. Venim aici şi votăm un  
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proiect şi după aceea descoperim că este cu mari lacune. HaideŃi să fim atenŃi de la început ce-i 
dăm omului şi ce-i cerem omului şi după aceea să-i spunem dacă şi-a îndeplinit sau nu sarcinile.  

Eu vă promit că de acum încolo ceea ce  înseamnă proiect tehnic  pe construcŃii, cu 
colegii mei vom urmări înainte de a se ajunge la licitaŃie, pentru că dacă în aceste Caiete de 
sarcini, în proiect sunt puse condiŃiile care trebuie să fie de calitate şi termen vom trece mai uşor.  
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Nu vreau să-l contrazic pe domnul, dar am vrut să-l opresc, pentru că în urmă cu 2 
săptămâni am discutat şi cu domnul Ghergan această propunere şi sperăm că acum în cel mai 
scurt timp dorim să îmbunătăŃim exact cu această persoană care să urmărească şi să şi informeze  
direct consiliu, pentru că nu toŃi sunt la dispoziŃia noastră să alerge la lucrări. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Totul pleacă de la firma de proiectare. Dacă în tema de proiectare sunt anumite cerinŃe şi 
proiectul trebuie să se conformeze. Dacă iniŃial există asemenea pretenŃii, ele pe tot parcursul 
trebuie să fie menŃinute. 

Dl.Inişconi Ioan  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. Mateucă Mădălina, Dl. Birău Mircea  

     Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  D-na Oprişiu  

     Corina Violeta) 

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

           4 voturi împotrivă (Dl. Mateucă Mădălina, Dl. Birău Mircea  

     Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  D-na Oprişiu  

     Corina Violeta) 

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

           4 voturi împotrivă (Dl. Mateucă Mădălina, Dl. Birău Mircea  

     Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  D-na Oprişiu  

     Corina Violeta) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. Mateucă Mădălina, Dl. Birău Mircea  

     Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  D-na Oprişiu  

     Corina Violeta) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. Mateucă Mădălina, Dl. Birău Mircea  

     Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  D-na Oprişiu  

     Corina Violeta) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. Mateucă Mădălina, Dl. Birău Mircea  

     Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  D-na Oprişiu  

     Corina Violeta) 

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

           4 voturi împotrivă (Dl. Mateucă Mădălina, Dl. Birău Mircea  
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     Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  D-na Oprişiu  

     Corina Violeta) 

A fost adoptată Hotărârea nr.419/2008 
 

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Gării – sat Cristur apartinator 
municipiului Deva” si revocarea Hotararii Consiliului local Deva nr.33/2007. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.420/2008 
 

Punctul 33  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea unor masuri in 

vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 pentru spatiul situat in municipiul 
Deva, B-dul Decebal, bloc M, parter, in suprafata de 667,56 mp. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan 

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

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  
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     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.2  al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Morar Marcel 
Ca şi membrii titulari propun pe domnii consilieri Panduru Carol, Pogocsan Ferdinand şi  

Toma Gheorghe, iar în calitate de membrii supleanŃi pe domnii consilieri łonea Vasile, Ardelean 
Nelu şi Birău Mircea. 

Dl.Inişconi Ioan 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul:  Au fost 19 voturi valabil exprimate, 18 voturi 
valabile şi 1 buletin nul. 

• La articolul 2, rezultatul votului secret este următorul: 
Membri titulari: 

- Dl. Panduru Carol  - 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl.Pogocsan Ferdinand - 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl.Toma Gheorghe - 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 

Membri supleanti: 
- Dl.łonea Vasile- 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl. Ardelean Nelu - 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl. Birău Mircea - 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 

Dl.Inişconi Ioan 
Este vorba despre spaŃiul de pe b-dul Decebal, bl. M unde-şi desfăşoară în prezent  

activitatea cantina socială. Eu vreau să întreb ce se întâmplă dacă vindem acest spaŃiu şi ce vor 
face cei 500-600 sute de oameni care mănâncă acolo? Ce se întâmplă cu oamenii, care acum 
mănâncă  la această cantină, în viitor, după ce noi o vindem? El poate să facă ce vrea şi eu aş 
face altceva decât asta. 
 D-na Ivan Elena 
 Conform legii cantinelor, Primăria poate să încheie contracte de asociere cu firme 
particulare. 

Dl.Inişconi Ioan 
 Deci, propunem consilierilor să-l vindem şi după aceea să facem contract cu alte unităŃi 
de alimentaŃie publică.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Să vă dau un exemplu. Se poate şi retrage, putem să analizăm că este o decizie 
importantă. Problema este că pe parcursul cel puŃin a mandatului meu am trăit experienŃe în care 
la un preŃ mai bun, am putut face contract cu alte locaŃii, cu alte spaŃii. Problema este să fie 
seriozitate din partea celor care ne prestează aceste servicii. Oricum, din punct de vedere al 
cheltuielilor ieşim mult mai rău prin această variantă cu cantină proprie, pentru că dublul  
costului pe asistat ni se oferă prin serviciul nostru de cantine, dar şi  la celelalte cantine din Ńară. 
De ce? Sunt cheltuielile de personal, de aprovizionare, ş.a.m.d. Ce beneficiu are însă şi aici aş 
vrea să fiŃi atenŃi de ce nu am desfiinŃat-o de 12 ani sau de 10 ani, să zicem de când stăpânesc eu 
mai bine, că nici eu de la început nu mi-am dat seama şi nu am ştiu exact cum funcŃionează. 
Pentru că sunt părinŃi beŃivi, nepăsători care au 5-6 copii. Atunci, mâncarea nu se duce să o  
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arunce. Nimeni nu-i cumpără din sufertaş acel cartofior sau pulpa de pui ş.a.m.d. Atunci, de grija 
copiilor  menŃinem numărul - dacă nu mă înşel nu este mai mare de 350 persoane. 
 Dl.Oprean Nicu 
 Sunt 360 de persoane. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 L-am redus cât se poate pentru că, unde vedem că persoanele se califică, încep să lucreze, 
devin serioşi, prefer să le dau 4 milioane pe lună, decât să le dau 6 la familie.  Aici hotărâm noi 
în cunoştinŃă de cauză cum este mai bine, dar eu am dat exemplu atât cât mă pricep eu sau cât 
cunosc. 

Dl.Oprean Nicu 
Eu sunt dispus să scriem în contractul de vânzare că păstrez în continuare obiectul de 

activitate. 
Dl.Toma Gheorghe 
Orice Ńară, indiferent, trebuie să se ocupe de protecŃia socială a cetăŃenilor ei. Deci, nu 

putem să lăsăm aceşti indivizi, oameni, pe stradă. Dacă vă obligaŃi atunci nu este nici o 
problemă. 

Dl.Oprean Nicu 
În contract mă oblig să păstrez activitatea de asistenŃă socială. 
Dl.Toma Gheorghe 
Este esenŃial de făcut contract cu Primăria şi nu pentru 1 an, ci 5 ani sau o mai mare 

perioadă de timp. 
Dl.Oprean Nicu 
Nici nu era discuŃia să renunŃ. 
Dl.Toma Gheorghe 
Dacă o să renunŃe la asistenŃa socială, vă spun de acum că o să fiu împotrivă. 
Dl.Oprean Nicu 
Domnule consilier, nu era discuŃia asta. 
Dl.Toma Gheorghe 
Deci, să înŃelegem că dumneavoastră vă angajaŃi să vă ocupaŃi în continuare de asistenŃă 

socială. 
Dl.Oprean Nicu 
În contractul de vânzare când îl stabilim trecem clauză chestia aceasta. 
Dl.łonea Vasile  

 Eu înŃeleg că ceea ce propunem noi spre vânzare este pe lege şi practic nu avem ce face 
pentru că Legea 550 asta prevede ca spaŃiile aflate în administrarea Consiliului local şi 
proprietatea Statului să se vândă. Da, să se vândă că s-au vândut şi înainte şi acum. Nu momentul 
contează, ceea ce contează este activitatea din spatele cantinei. Totuşi sunt 360 de suflete care au  
singura speranŃă  aici şi nu trebuie să ne jucăm. Exact cum spunea şi domnul Inişconi, dumnealui 
ajunge proprietar şi face ce vrea cu spaŃiul lui.  Ne trezim cu 360 de oameni care nu au unde să 
mănânce. HaideŃi să punem şi situaŃia aceasta ipotetică că nu o să vrea nimeni să presteze, chiar 
concesionat, asemenea serviciu pentru Primărie, nu se încurcă nimeni cu 360 de persoane să le 
facă mâncare. Ce facem cu ei? Ne creştem probleme sociale deosebite. 
 Ar fi o soluŃie, cuvântul de onoare, să zicem că-l acceptăm, dar nu este o bază juridică 
care să ne asigure rezolvarea acestui serviciu social. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să mai aduc două argumente la decizia care se va lua în final aici. Sigur acestea 
sunt nişte aspecte sociale, dar dacă-i  întrebi pe familiştii care beneficiază de serviciile noastre, 
toŃi vor banii exceptând 2 mame care ştiu corect că tatăl dacă pune mâna pe bani îi strică, în rest 
din 360 rămânem cu 60 pe asistaŃi. 
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 Acum problema care mai vreau să o ridic în favoarea celeilalte opŃiuni de vânzare este să 
vă gândiŃi totuşi că băgăm la 3 ani de zile miliarde. Ba pe sus nu este termoizolată şi nu ştiu ce 
zgomot se face, ba că PoliŃia sanitară impune cutare condiŃii. Toate sunt miliarde, pe lângă nişte 
costuri pe care le plătim noi, taxele, impozitele, redevenŃă, absolut tot ce intră la proprietar, totul 
este plătit de Primărie. Dacă punem în balanŃă şi acest lucru, atunci sigur că  luăm în cunoştinŃă 
de cauză cea mai bună soluŃie: dacă vindem sau nu vindem, dacă ne avantajează sau nu. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Regimul ei acum, unde este clădirea aceasta? Cui aparŃine? 
 Dl.Oprean Nicu 
 Consiliului local. 
 Dl.Jarnea Horea 
 În proprietatea Statului şi administrarea Consiliului local, clădirea. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Există vreo hotărâre prin care trece din patrimoniul Statului în patrimoniul Consiliului 
local? 
 Dl.Jarnea Horea 
 Nu. Legea 550 care a apărut, asta prevede: vânzarea spaŃiilor care se află în proprietatea 
Statului şi administrarea Consiliului local. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Noi cu puŃină vreme în urmă am luat o hotărâre ca să dăm o mână de ajutor 
administratorului să poate să se descurce şi am redus redevenŃa. Am concesionat un serviciu pe 
care-l avem şi l-am dat celui care l-a concesionat să-l ducă până la capăt. Acum vrem să-i 
vindem spaŃiul că-i merge bine sau uşor. Eu cred că cei 300 şi ceva de oameni vor rămâne fără  
mâncare. Nu am făcut nici un studiu şi nici în material nu se prevede o ofertă de la o altă 
societate de administraŃie publică, care să spună că face mai ieftin decât el, că el face ce-a mai 
bună mâncare din Deva. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Ba da. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu avem. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Am avut zeci de oferte. Toate ofertele sunt mai ieftine decât a noastră, toate ofertele. Nu 
am dat ?! Şi la MioriŃa am dat de mâncare şi peste tot. Pe ce bază am dat? Că era mai ieftin decât 
la noi. 
 Dl.Oprean Nicu 
 Şi au tot fost reclamaŃii! 
 Dl. łonea Vasile 
 Există o bază legală ca atunci când se face actul de vânzare cumpărare între Consiliul 
local ca administrator şi noul proprietar, să se declare acolo o clauză prin care să se asigure 
continuitatea acestui serviciu, obligativitatea? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu votăm, nu sunt eu de acord, îmi retrag eu acest proiect. Fără să trec acest 
amendament… 
 Dl.łonea Vasile  
 Măcar pentru 5 ani. Are bază legală? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Da. 
 Dl.David Ioan 
 Vânzarea este în perfectă lege. A stipula în contractul de vânzare-cumpărare obligaŃia lui 
ca timp de 5 sau 10 ani să facă mâncare este o îngrădire a dreptului de proprietate. Este total 
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nulă, nu se poate. Nu poŃi obliga pe nimeni cu bunul lui, cu  averea care devine a lui să facă ce 
vrei sau să-i impui nu ştiu ce. Nu se poate! 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Ai vândut un spaŃiu şi nu-l poŃi obliga să facă din el 20 de ani sau 25 de ani alimentaŃie 
publică. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Stabileşti de la început în contractul de vânzare-cumpărare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Nu are rost să ne certăm cu domnul Inişconi. Îi dăm exemplu cu spaŃiul medical unde 
nimeni nu face altceva decât cabinete medicale. Asta este prevăzut în lege şi votat în unanimitate 
de Parlamentul României. 

Dl.Samoilescu  Ioan Gabriel 
Este o vânzare-cumpărare cu nişte condiŃii. A fost legea vânzării cabinetelor medicale 

care au fost închiriate sau concesionate cu  condiŃia expresă că nu se poate schimba obiectul de 
activitate. 

Vreau să spun că o altfel de condiŃie se poate impune şi la un altfel de contract. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Sunt două lucruri în balanŃă, trebuie să finalizăm. Vă poate spune Daniela care a vândut  
atâtea spaŃii şi niciodată nu a fost nici cercetată, nici pârâtă, nici reclamată, nici nimic. Deci, sunt 
două lucruri. Statul nu mai intervine şi nu mai bagă bani în zugrăveli şi în toate normele care 
sunt din ce mai dure decât asta, nu mai plăteşte taxele şi impozitele de care vorbeam şi 
proprietarul care vrea se obligă prin această lege, este un articol special că de aceea are dreptul 
preferenŃial la cumpărare plus că  ne intră  nişte bani cu care noi facem ceva.  

D-na Muntean Daniela 
Vreau să vă citesc articolul 28 din Legea nr. 550: “Spatiile comerciale sau de prestari de 

servicii cumparate in conditiile prezentei legi nu pot fi instrainate prin acte intre vii si nu pot fi 
folosite decat pentru activitati de productie, de comert si de prestari de servicii, timp de 3 ani de 
la data dobândirii”. Deci, este o clauză care va fi expre cuprinsă în contractul de vânzare 
cumpărare. 

Dl.Inişconi Ioan 
Deva va avea săraci mai mult de trei ani. 
D-na Muntean Daniela 
Eu v-am spus exact ce prevede legea.  
Dl.Socol Augustin 
Trei ani  în temeiul legii, dar dacă se stipulează în contract 10 ani… 
Dl.Jarnea Horea 
Domnule Primar, în domeniul public al municipiului Deva se află liceele, se poate face 

un studiu în timp de 3 ani să vedem câŃi elevi mănâncă la cantină. Este cantina de la  Liceul 
Minier unde este depozit sau fabrică de producŃie de rafturi. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnilor, eu vă spun un argument mai solid, în care 300 din 360 preferă mâine banii,  

dacă au un loc de muncă sigur şi un oraş care le oferă altă posibilitate, preferă 4 milioane decât 
să oprească pe la colŃuri pe la Oprean sau pe la nu ştiu care cantină, că niciodată nu va fi super 
mulŃumit. Niciodată omul nu este super mulŃumit, întotdeauna este mai puŃin, este prea mare, se 
fură. DiscuŃiile acestea sunt interminabile. Niciodată nu reuşim să-i mulŃumim pe toŃi. 

Dl.Ghergan Florian 
Am ascultat aici părerile şi pro şi contra. Părerea mea este că dacă se pune clauză în 

contract,  conform legii, că  pe perioada aceasta de 3 ani menŃine această activitate de cantină, 
până atunci administraŃia, domnul Primar face ceea ce  trebuie să facă. Dacă ia banii sau dacă nu, 
avem posibilitatea, aşa cum spunea domnul łonea, să găsim o soluŃie să nu-i lăsăm în stradă. 
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Sunt oameni săraci, sunt oameni nevoiaşi. Între timp, există şi posibilitatea să se găsească soluŃia 
dacă se plăteşte sau nu se plăteşte, rămân 60 de porŃii, 100 de porŃii. Cred că asta este soluŃia, ca 
în contract, aşa cum prevede legea, să se prevadă că este cantina socială a Primăriei şi să rămână 
contractul pe care-l avem noi cu ei pe perioada respectivă. 

Dl.Inişconi Ioan 
Domnilor, noi avem un spaŃiu în care desfăşurăm activitate de ajutor social şi plătim 

chirii la alŃii că nu avem spaŃii suficiente. HaideŃi să găsim întâi o soluŃie pentru aceşti oameni ce 
le dăm de mâncare şi după aceea să hotărâm ce facem cu spaŃiul. De ce să-l vindem? De ce să 
nu-i schimbăm destinaŃia, de ce nu facem socialul acolo sau PoliŃia Comunitară sau alte lucruri?  
De ce să cumpărăm după aceea alte spaŃii în care noi să ne desfăşurăm activitatea? Îl ai şi-l dai! 
GândiŃi-vă un pic! 

D-na Secretar Sârbu Laura 
SpaŃiul acesta are destinaŃie specială nu putem face altă activitate. 
Dl.Inişconi Ioan 
GândiŃi-vă că este al nostru! Noi ne opunem la o astfel de mârşăvie că până la urmă 

lăsăm oamenii fără o ciorbă caldă sau fără un felul doi. Sunt câteva sute de oameni care stau la 
noi la masă şi acum îi lăsăm cui?! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu există acest interes nici din partea Primarului, nici a Viceprimarilor şi nici a 

consilierilor de a lăsa pe cineva pe stradă. Este o dezbatere politică, în funcŃie de opŃiuni, în 
funcŃie de fiecare cum ştie să-şi facă un pic de campanie, pentru că normal transferăm şi aici 
chestiunile astea. Problema că este o decizie  pe care trebuie să o luăm în cunoştinŃă de cauză. 
Repet, nu mai dăm ciorbe şi cu nu ştiu ce, că sunt 300 care nu vor ciorba. Le-o dăm cu forŃa. 
Omul vine de 10 ori la mine în audienŃă şi spune “domnule, nu poŃi să-mi dai 4 milioane?” Eu 
mai bine îi dau 6,5 milioane la Nicu, la cantină, plătesc 3 milioane în plus. VeniŃi că studiaŃi 
actele că aŃi fost viceprimar şi trebuie să recunoaşteŃi o dată şi o dată. Vă stăm la dispoziŃie.  

Nu spun că nu-i cunoaşteŃi, dar atunci trebuie să le pezentăm, nu tot să dăm cu “o să-i 
lăsăm pe drumuri”. Să nu credeŃi că dacă noi facem astăzi vânzarea mâine ar putea fi manipulaŃi 
să vină aici să spună părinteşte “domnule, nu!”pentru că lor le trebuie banii. Noi îi Ńinem agăŃaŃi, 
pentru că nu suntem siguri de capii de familii, de mamă sau de tată. 

Dl.Panduru Carol 
Eu cred că, în conformitate cu legea cei 3 ani trebuie respectaŃi clar, iar în contract poate 

fi stipulat după acei 3 ani ca următorul proprietar să păstreze caracteristica de cantină. 
Dl.Oprean Nicu 
Să fie trecut 10 ani sau 15 ani, nu contează. Eu ca să aduc spaŃiul la condiŃii normale mai 

trebuie să bag 4-5 miliarde. În condiŃiile de chirie, nu se mai poate, sincer. 
Dl.Inişconi Ioan 
LăsaŃi că vine altul la care merge, domnule. 
Dl.Cuiava Dorel 
Domnule, nu vă mai faceŃi campanie electorală. Începe la 1 noiembrie, dacă nu ştiaŃi. 
Dl.Oprean Nicu 
ManifestaŃii în sală nu se mai pot face. Trebuie să fac ceva cu sala aceea că altfel mă uit 

la ea. 
Dl. Panduru Carol 
Încăperile care compun cantina nu corespund. Acolo chiar este prevăzut doar cantină şi 

am încredere în cuvântul domnului. 
Dl. Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, eu propun să amânăm cumpărarea şi vă spun din ce motive, am 

două argumente. Modificăm contractul şi spune că va face cantină socială în continuare. Trebuie 
un alt articol în care să stabilim preŃul. 
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Dl.Oprean Nicu 
Nu hotărăsc eu preŃul. Guvernul hotărăşte preŃul. 
Dl. Kovacs Francisc 
Domnule, te rog să nu mă întrerupi că eu nu te-am întrerupt. Ai intervenit de 10 ori în 

şedinŃa asta. 
Dl.Oprean Nicu 
Dar nu ştiŃi. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule Oprean, nu intraŃi în discuŃii cu consilierii. Dumneavoastră aveŃi nevoie de 

ajutorul lor să voteze. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu o să vă convină alocaŃia şi atunci o să spuneŃi “domnule, eu nu mai fac pentru că nu-

mi convine alocaŃia”.  
A doua chestiune. Vă rog să faceŃi o analiză de preŃ de unde porneşte licitaŃia. O să vedeŃi 

că sunt terenuri în Deva, teren liber de construcŃii care este mai scump. Nu se poate! 
D-na Ivan Elena 
Doresc să vă spun că preŃul unei porŃii este stabilit de Guvern.  
Dl.Inişconi Ioan  
Dumneavoastră aici în material aŃi spus că aŃi venit cu oferte alternative, că nu ştiu care 

din Deva care are un restaurant şi vine sub preŃul  stabilit prin Hotărârea de Guvern. 
HaideŃi să fim serioşi acum că sunt alte interese. Să o spunem pe faŃă. De ce trebuie să 

renunŃăm la o cantină socială ca să satisfacem anumite pretenŃii ale unuia sau altuia? Nu aveŃi 
decât să votaŃi. Noi suntem împotrivă şi vă spun că mă duc cu această hotărâre, eu Inişconi, până 
unde se spune prin hotărârea de instanŃă “da” sau “ba”. 

Dl. Kovacs Francisc 
Propun amânarea. 
Dl. Socol Augustin 
Deci, la data apariŃiei Legii 550 care permitea vânzarea prin negociere directă cu chiriaşii 

pentru cei care aveau contracte de închiriere pe spaŃiile comerciale încheiate, Consiliul local de 
la data respectivă, din 2002, a adoptat o hotărâre. Este vorba de Hotărârea 477 în care, în anexă 
erau  stipulate spaŃiile comerciale care urmează a fi vândute prin procedura prevăzută de Legea 
550. În acea anexă la poziŃia 18 este trecut acest spaŃiu. Hotărârea de Consiliu nr. 477/2002 nu a 
fost atacată nici de InstituŃia Prefectului, a fost validată de InstituŃia Prefectului, reprezintă un act 
normativ care este în vigoare la data respectivă şi noi trebuie să ne supunem acestui act normativ. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu ştiu de ce nu aŃi anexat la dosar! 
Dl.Socol Augustin 
Este anexat, scrie! În atare situaŃie, de ce am intervenit şi v-am rugat să-mi acordaŃi 

puŃină atenŃie? Ce se întâmplă dacă solicitantul mă va acŃiona în judecată că nu îi vând spaŃiul 
comercial, că-i îngrădesc acest drept de a achiziŃiona un spaŃiu comercial în calitatea lui de 
chiriaş de atâŃia ani de zile pe spaŃiul respectiv! Nu mai discutăm de investiŃii, nu mai discutăm 
de aspectul subliniat de colega mea Elena Ivan prin care spunea cuantumul, valoarea porŃiei de 
mâncare care se dă în cadrul activităŃii de asistare socială este stabilită prin Hotărâre de Guvern. 
Alimentele le cumpără el în cadrul acelei valori. ReparaŃiile şi igienizarea potrivit normelor 
europene, că nu se mai poate pregăti hrana în faŃa blocului, trebuie o bucătărie la standarde 
europene care costă. Suma alocată de Guvern nu acoperă cheltuielile de regie. Pe lângă cei 43 de 
mii - din câte am înŃeles eu de la doamna director economic - încă 83 de mii parcă reprezintă 
cheltuielile de regie, de asigurare a pregătirii acelei hrane în cuantum de 43 de mii. 
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Dl.Inişconi Ioan 
Deci, acum nu poate să intre pe câştig că aşa este normal să câştige ceva dintr-o activitate 

dar după ce cumpără spaŃiu poate?! Nu are atunci nici cheltuielile de spaŃiu, nici de mobilier, nici 
de faianŃă, nici de nimic. 

Dl. Socol Augustin 
Domnule Inişconi, dacă mă dă în judecată cu ce ne prezentăm în faŃa instanŃei? 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Cine recuperează debitele la lucrările de reparaŃii? 
Dl.Inişconi Ioan 
S-a angajat prin contractul de concesiune. Noi i-am dat o mână de ajutor şi am recunoscut 

aici nişte facturi aici că a făcut, că a făcut omul, dar a venit după ce a făcut, nu a venit înainte să 
ceară aprobare cum scria la contract şi a venit după, şi noi băieŃi frumoşi i-am dat voie să facă 
treaba aceasta. Acum, el se plânge, pe bună dreptate că nu iasă la liman cu cantina socială, dar va 
ieşi la liman după ce este proprietar. Atunci, nu mai sunt cheltuielile care sunt acum. 

Dl.Kovacs Francisc 
De ce este aşa de importantă ca să nu putem amâna? De ce nu amânăm 1 lună de zile sau 

2 săptămâni? 
Dl.Inişconi Ioan 
Pentru că întotdeauna se face în grabă şi nu se pun toate actele la dosar. Asta este 

problema. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Pentru că nu a mai fost presa de mult în consiliu. Voi nu aŃi mai fost la DNA de 6 luni de 

zile. Acum daŃi-i drumul un pic, acum stau şi ei cu morcovul, că nu ştiu cine, cum bate vântul, că 
de acum înainte va fi un an foarte greu şi pentru ei până în 29. Trebuie să fim obiectivi. 

Dl.Inişconi Ioan 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

Supun la vot art.5al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 
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Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

          5 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Mateucă Mădălina, Dl.  

                                        Birău Mircea Cătălin, Dl. Kovacs Francisc şi  

     D-na Oprişiu   Corina Violeta) 

A fost adoptată Hotărârea nr.421/2008 
 

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

local al municipiului Deva in calitate de coorganizator alaturi de Asociatia Culturala DevArt- 
Deva, pentru organizarea proiectului cultural „Toamna Muzicala Hunedoreana –Corvina Magna. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Comisia de cultura a avizat favorabil. Să fim şi noi anunŃaŃi, în calitate de consilieri, de  

acum înainte să participăm la asemenea evenimente. Am fost anunŃaŃi ieri, adevărat. Un pliant la 
fiecare consilier s-a dat? 
 D-na Guran Angela 
 Da. 

Dl.Inişconi 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.422/2008 
 

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

administrarea Serviciului public local de asistenta sociala Deva a imobilului situat in municipiul 
Deva, str.E. Gojdu, nr.15, unde a functionat Gradinita cu program normal nr.2; 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Hotărârea se numeşte:” transmiterea in administrarea Serviciului public local de asistenta  

sociala Deva a imobilului situat in municipiul Deva, str.E. Gojdu, nr.15, unde a functionat 
Gradinita cu program normal nr.2”. La articolul 1 văd că avem: “Aprobă  trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al Municipiului Deva (…)”. Eu am întrebat la şedinŃa de comisie ieri şi 
mi s-a spus că doar aşa Serviciul public local de asistenŃă socială poate beneficia de nişte bani 
din fonduri PHARE sau poate elabora nişte proiecte.  Nu mi s-au dat mai multe amănunte, ce fel 
de proiecte.  

De ce nu spunem  în titlul hotărârii “trecerea din domeniul public în domeniul privat al  
Municipiului Deva”? De ce hotărârea se referă la transmiterea in administrarea Serviciului public 
local de asistenta sociala Deva? 
 D-na Pârvu Daniela 
 łin să vă precizez că momentan se află în procedura de elaborare un plan integrat de 
dezvoltare urbană în municipiul Deva, care trebuie să cuprindă acŃiuni în cel puŃin două domenii 
– infrastructură şi social. Astfel, clădirea aceasta se află în atenŃia noastră pentru dezvoltarea unui 
proiect în domeniul social care să fie cuprins în acest plan de dezvoltare integrată şi ulterior 
finanŃat din bani europeni.   

Asta este ideea, este numai ca şi proiect. 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Mergem pe asistenŃă socială şi atunci acoperim exact ceea ce spunea domnul Inişconi. 
 D-na Pârvu Daniela 
 În orice proiect prin care soliciŃi finanŃare trebuie să faci dovada proprietăŃii clădirilor. 

D-na Mateucă Mădălina 
 Nu am înŃeles din raportul pe care l-aŃi făcut. 
 Dl.Inişconi Ioan  
 Acolo sunt probleme, nu sunt suficienŃi copii pentru grădiniŃă, spaŃiu. Peste drum, în 
apropiere este o grădiniŃă unde condiŃiile sunt  cu totul deosebite, la un alt nivel. Rămâne de 
văzut dacă pe programul social facem ceva pentru femeia sau copilul abuzat sau altceva deşi 
acesta există sau, facem ceva pentru copii, pentru grădiniŃe ca să putem obŃine fonduri. La nivel 
de Deva avem nevoie de grădiniŃe, domnule Primar. Nu sunt suficiente. Rămâne în atenŃie dacă 
nu se poate face totuşi o grădiniŃă. 
            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.423/2008 
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Punctul 36  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului de 

achizitie pentru cumpararea unor imobile situate in municipiul Deva, inscrise in CF 3062 Deva, 
cu nr. Cadastral 5967, respectiv CF 3066 Deva, cu nr. Cadastral 5971, in suprafata totala de 2000 
mp., necesar proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile – Masura ISPA. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Eu am participat în comisia pentru licitarea acestui teren şi la achiziŃionarea acestui teren  

au fost 2 proprietari, domnul Certejan şi doamna Balica Valerica. S-a plecat de la un preŃ de 25 
de euro, echivalentul în lei, dumnealor au cerut 40 de euro. Noi am spus că având în vedere că 
terenul nu are o valoare deosebită acolo, am acceptat până în maxim 30 de euro. Doamna a 
acceptat oferta noastră, iar domnul Certejan nu a vrut să accepte oferta şi a plusat pentru 35 de 
euro şi noi am propus, prin procesul verbal, am lăsat să stabilescă consiliul asupra preŃului. Dacă 
mergem  altfel, cu doamna Balica care a înŃeles, facem o nedreptate. A acceptat 30 şi dumnealui 
merge pe 35 de euro, terenul fiind apropiat, fiind cumpărat în acelaşi scop, fiind două preŃuri, eu 
mă simt vinovat într-un fel faŃă de doamna. 
 De aceea rămăsese ca preŃul de 35 să stabilim aici dacă rămâne aşa, atunci în situaŃia 
aceasta suntem ca măgarul a lui Buridan.  

Dl.Ghergan Florian 
Trebuie să fie un singur preŃ. 
Dl.Inişconi Ioan  
Dacă aŃi căzut cu doamna la pace să-i daŃi  30 de euro /mp ar fi absurd acum să aprobăm  

alt preŃ. 
Dl.łonea Vasile 
Nu. Cu doamna da, dar nu am stabilit cu domnul. Cu domnul rămăsesem, aşa cum am  

specificat şi în procesul verbal, să stabilească Consiliul dacă-i dăm  35 sau 30. Noi am spus că  
rămâne la latitudinea Consiliului. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Doamna a fost de bunăcredinŃă. 

Dl.Inişconi Ioan  
 Corect. Doi oameni care se duc la târg îşi vând animalul sau produsul cum ştiu ei ca şi 
negociatori. Aşa este şi aici. Nu poŃi să-i dai la doamna … 
 Dl.Ghergan Florian 
 Doamna putea să blocheze toată treaba aceasta şi să ceară 60. A fost de bună credinŃă şi 
acum nu trebuie să ne punem într-o situaŃie neplăcută. Părerea mea asta este. 

Dl.Inişconi Ioan  
 O întrebare. Când aŃi propus 30 de ce acum propuneŃi 35? 
 Dl.Ghergan Florian 

Nu i-a propus nimeni. Domnule Preşedinte, nu am fost în comisie dar am auzit speŃa. 
Doamna de bună credinŃă a spus “domnilor, dacă este interes public pentru acest teren sunt de 
acord, dar pentru un preŃ care să fie în zonă şi dacă se ajunge la 30 de euro, să fie de 30 de euro”. 
Dacă unul dintre ei  nu a vrut nicicum decât cu 35 de euro, cred că este de bun simŃ ca preŃul care 
s-a stabilit să fie pentru amândoi, cei care sunt în situaŃia aceasta.  
 Se poate reveni oricând. Eu zic că noi trebuie să cântărim foarte serios, nu să păcălim pe 
unul în detrimentul celuilalt.  Este o părere. 
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 Dl. Borbeanu Simion 
În situaŃia aceasta propun să nu dăm mai mult de 30 de euro/mp nici la unul nici la  

celălalt.  
Dl.Inişconi Ioan  
Cu unul 30 şi celălat 35, dacă nu aŃi putut negocia cu celălalt 30, nu-l ridicaŃi pe acesta la  

35. 
Dl.łonea Vasile  
Este făcut procesul-verbal. A cerut mai mult şi am spus că rămâne la latitudinea  

Consiliului local. Noi atât am oferit, 30. 
 Dl. Ardelean Nelu 
 30 am oferit şi el a spus că nu vinde decât la 35 şi a rămas la latitudinea Consiliului local 
să stabilească îi dăm sau nu-i dăm. 

Dl.Inişconi Ioan  
 Asta este o altă discuŃie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Blocăm investiŃia? 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Nu trebuie să blocăm investiŃia, dar cum să dăm la altul în condiŃiile în care negociază 
altul pentru el. Voi aŃi fost la negociere. Dacă ai proces-verbal pe 30, cum aduci hotărârea pe 35 
în Consiliu? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să mergem pe 30 şi facem altă negociere. 
 Dl. Jarnea Horea 
 Ca suprafaŃă terenul doamnei este mai mare cu 50 de mp decât a domnului Certejan. Ca 
sumă de bani, doamna ia mai mult. 

Dl.Ghergan Florian 
 Să pună soluŃia cu 30 şi dacă nu, se reia discuŃia. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Aici aveŃi hotărâre de consiliu prin care la unul îi daŃi 35 şi la unul 30. FaceŃi propunere 
de modificare la amândoi la fel. 
 Dl.łonea Vasile 
 Propun la amândoi 30 de euro/mp. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Supun la vot amendamentul propus de domnul łonea şi domnul Borbeanu.  
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 Deci, Ńinem seama că se modifică cu amendamentul. 
 Dl.Socol Augustin 
 Dar nu se poate modifica, domnule Inişconi. Nu se poate modifica un preŃ rezultat ca 
urmare a negocierii. Este consemnat în procesul-verbal şi înregistrat procesul-verbal. Deci, se 
aprobă cât s-a negociat. Se aprobă procesul-verbal sau nu se aprobă. 
 Dl.łonea Vasile 
 Comisia de evaluare a solicitat domnului Certejan să comunice un preŃ. Domnul Certejan 
a solicitat un preŃ de 35 de euro. În acest caz Comisia de evaluare aduce la cunoştinŃa domnului 
Certejan că oferă un preŃ de  30 de euro. Am spus aşa:” având în vedere cele de mai sus, lăsăm la 
latitudinea Consiliului local aprobarea preŃului”. Noi 30 am oferit. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Dacă-mi permiteŃi, scrie clar la articolul 1:”aprobă preŃul de achiziŃie de 35 euro/mp …” 
acela trebuie să-l modificăm, articolul 1. În proiectul de hotărâre articolul 1 trebuie modificat. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Nu 35 ci 30 de euro/mp. 
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 Dl.Toma Gheorghe 
Da, articolul 1 trebuie modificat. 
Dl.Socol Augustin 
Dacă omul nu este de acord, se blochează investiŃia. Corect era pentru fiecare proces-

verbal un alt proiect de hotărâre. 
Dl. Inişconi Ioan 
AŃi negociat cu el 35? 
Dl.łonea Vasile 
Nu, 30. 
Dl.Socol Augustin 
Nu s-a negociat. Se poate aproba preŃul de 30 urmând ca negocierea să aibă loc. Un 

singur proces-verbal se poate aproba. 
Deci, se modifică articolele, se elimină articolul 1. Articolul 2 devine articolul 1. 
Dl.Inişconi Ioan  
Articolul 1, nu are hotărâre pe proces-verbal bătut în cuie ca preŃ. AveŃi mandatul nostru 

să  susŃină preŃul de 30 de ruo/mp. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, să negocieze, nu pomenim de preŃ. 
Dl.Inişconi Ioan  
Să negocieze în continuare cu el pentru că ultima ofertă a fost de 30 euro/mp. Atunci se 

modifică hotărârea, articolul 2 va deveni articolul 1. 
Dl.Socol Augustin 
Preambulul si titlul urmează să fie modificat corespunzător. 
Dl.Inişconi Ioan  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu amendamentele făcute, cu precizarea 
ca articolele se renumeroteaza. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre modificat. 
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.424/2008 
 

Punctul 1 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind ectificarea bugetului 

general al municipiului Deva pe anul 2008. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

Supun la vot 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.425/2008 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Realizare de sens giratoriu la intersectia 
str.M.Eminescu cu b-dul N. Balcescu” Deva, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi 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.426/2008 
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Punctul 3 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin licitatie 

publica a unui imobil, situat in Deva, pe str.M. Viteazu, nr.12, inscris in CF 5192/a, nr. topo 
1000/x/a. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl łonea Vasile 
Eu nu înŃeleg de ce vindem?! 
Dl. Viceprimar Oancea  Nicolae Florin 
Oficiul de cadastru după cum ştiŃi s-a mutat. Deva, reşedinŃă de judeŃ, avea împărŃite în 3  

sau 4 locaŃii serviciile. Am dorit ca singura locaŃie să fie acest spaŃiu, cu spaŃiile complementare 
legate de acest spaŃiu, în acelasi loc, iar ceea ce a rămas disponibil lângă piaŃa agroalimentară 
este un spaŃiu care nu mai este necesar. Acesta este şi motivul pentru care am luat decizia şi 
supunem dumneavoastră de a valorifica spaŃiile care sunt libere. Am dori ca  toată activitatea 
Primăriei să se desfăşoare  într-o singură locaŃie, cea din PiaŃa Unirii. 
 Dl. łonea Vasile 
 ÎnŃelegeam explicaŃia aceasta dacă nu închiriam spaŃii. Aici, dacă înainte cu 2-3 şedinŃe 
închiriam un spaŃiu, înŃelegeam să-l vând pe acesta. Ce este în plus nu are rost să întreŃii şi să 
cheltuieşti bani cu un spaŃiu sedentar. 

Dl. Viceprimar Oancea  Nicolae Florin 
 DorinŃa Primăriei este ca în perioada următoare, începând cu 2009 sperăm, dacă nu în 
2010, să cumpărăm spaŃiul pe care noi îl deŃinem în chirie. Mai sunt 2 proprietari, o familie şi 
încă o societate comercială şi toată activitatea Primăriei să fie canalizată aici şi Primăria să fie 
proprietar pe spaŃiile unde acum suntem doar chiriaşi. 
 Noi acum am intrat în chirie. Logic este ca toată activitatea Primăriei, toate serviciile să 
fie într-o singură locaŃie. În acest an, 2008, prin votul dumneavoatră am putut să ne extindem.   
 Dl. łonea Vasile 

De ce nu ne-am mutat în Palatul Administrativ şi  am fi fost laolaltă?! 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Pentru că sunt 4 instituŃii: Statistica, Prefectura, Primăria şi Consiliul JudeŃean. Nu există 

bani, nu mai finanŃăm pentru că nici celălalte instituŃii nu mai finanŃează, pentru a finaliza 
Palatul Administrativ ar mai fi 6 milioane de euro. Ori nici Primăria municipiului Deva, nici 
Consiliul JudeŃean nici Prefectura nu dispun de aceşti bani. 
 Dl. łonea Vasile 

ExplicaŃia nu mă satisface. 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu cu mult timp în urmă, am cumpărat un spaŃiu în Micro, sub Uzo Balcan pentru PoliŃia 

Comunitară care şi acum îl bate sfântul acolo pentru că numai placa este cu PoliŃia Comunitară. 
Atunci s-a motivat că nu avem spaŃiu suficient şi că trebuie să cumpărăm, să mutăm o parte din 
servicii acolo şi PoliŃia Comunitară să fie în mijlocul unui cartier cu probleme, deşi Deva nu are 
probleme mari. 

De ce nu mută PoliŃia Comunitară, că acum spaŃiul PoliŃiei Comunitare este 
corespunzător, nu a fost atunci când era nevoie de o achiziŃie?! Vindem anul acesta ca să 
cumpărăm anul viitor? Să mutăm alte servicii care sunt îngrămădite, cum este serviciul social 
care este vai şi amar, cum stă doamna Ivan acolo şi alŃi colegi de-ai dânsei. Să mutăm PoliŃia  
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Comunitară la piaŃă şi aşa va fi un complex mare şi cu probleme în piaŃă şi ar rezolva o 

parte  din spaŃii. Nu suntem de acord să vindem ce avem în condiŃiile în care stăm în chirie. Să-i 
aducem pe aceea din chirie să stea aici în spaŃii şi să nu mai plătim chirie.   

Dl.Kovacs Francisc 
Eu zic că pentru asemenea afacere nu poate să fie punct suplimentar pe ordinea de zi. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
L-aŃi votat domnule.  
Dl.Kovacs Francisc 
Am greşit. Este inadmisibil să puneŃi ca punct suplimentar asemenea hotărâre când este 

vorba de zeci de miliarde vânzare, făcând abstracŃie de preŃul cu care se începe licitaŃia. 
Încă o dată vă spun, este mai puŃin decât teren liber de construcŃii în Deva. De acolo 

porneşte licitaŃia.Dacă o să primim 1% în plus faŃă de licitaŃie…. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Nu noi am stabilit preŃul. 
Dl.Inişconi Ioan 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot.  
Dl.Morar Marcel  
Pentru votul secret propun urmatoarele: 
La articolul 4 din proiectul de hotărâre, propun: 
- Comisia de selectare a ofertelor cu următoarea componenŃă: dl.Samoilescu Ioan 

Gabriel,  dl. łonea Vasile, Dl. Ardelean Nelu, dl. Birău  Mircea, Din partea executivului propun 
pe dl. Jarnea Horea, d-ra NuŃu Silviana şi d-ra Biro Diana. 

- Membrii supleanŃi: dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana, dl. Cuiva Dorel şi dl. 
David Ioan. 

La articolul 6 propun să facă parte din Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor dl. Kovacs 
Francisc, dl. Socol Augustin şi  d-na  Nicula Viorica. 

Dl.Inisconi  Ioan 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 16 voturi  

“pentru” şi 3 voturi “împotrivă”exprimate. 
• La articolul 4, rezultatul votului secret este următorul: 
 - Comisia de selectare a ofertelor: 

- Dl. Samoilescu  Ioan Gabriel – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. łonea Vasile – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Ardelean Nelu– 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Birău  Mircea – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Jarnea Horea – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- D-ra NuŃu Silviana – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- D-ra Biro Diana – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 

 -  Membrii supleanŃi: 
- Dl. Borbeanu Simion - 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- D-na Chişotă Roxana - 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Cuiva Dorel - 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. David Ioan -16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 

• La articolul 6, rezultatul votului secret este următorul: 
- Dl. Kovacs Francisc – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Socol Augustin – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- D-na Nicula Viorica – 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 13 voturi pentru, 

     5 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl. Inişconi Ioan, Dl.Kovacs  

           Francisc, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

Corina) şi 

       1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Hotărârea a fost respinsă. 
 

Diverse 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Tichetele cadou ale profesorilor când se dau? 
 D-na Nicula Viorica 
 Se dau la mijlocul lunii noiembrie. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Prima serie, pentru 15 septembrie. Pentru octombrie când? 
 D-na Nicula Viorica 
 În decembrie. 

Dl.Panduru Carol  
      Am participat săptămâna trecută la o şedinŃă în cadrul PoliŃiei Comunitare. Au prezentat 

câteva probleme care să le uşureze activitatea în cadrul PoliŃiei Comunitare ca agenŃi. Dintre 
aceste probleme am selectat câteva mai importante care depind de hotărârea de Consiliu, şi 
anume: 

- accesul agenŃilor din cadrul PoliŃiei Comunitare la baza de date privind identificare rapidă 
a contravenienŃilor.  

- cuantumul amenzilor conform HCL nr. 128/2002 este prea ridicat şi din cauza acestora 
foarte multe amenzi nu se recuperează, deci nu sunt plătite, ne dau în instanŃă, ne câştigă şi nu 
putem să le recuperăm amenzile. Măcar să le egalizăm la nivelul PoliŃiei din cadrul  Ministerului 
de Interne privind aceleaşi contravenŃii.  

- amplasarea de tăbliŃe avertizoare în parcuri vis-à-vis de interzicerea cu animalele de 
companie prin aceste parcuri. Acestea nu sunt efectiv.  

- firmele de salubritate să ridice gunoiul menajer la timp pentru că efectiv nu pot să-şi 
exercite  drepturile.  

- la sediul DirecŃiei PoliŃiei Comunitare să fie amplasată o centrală telefonică cu 
identificatori de apel în scopul identificării solicitărilor false care apar destul de des. 

- serviciul executări silite să acŃioneze în instanŃă contravenienŃii rău platnici care au cumul   
de amenzi foarte ridicate.  

- existenŃa unui protocol de colaborare cu Serviciul public comunitar regimul permiselor  
de conducere şi înmatriculări Prefectură în scopul întocmirii rapide a proceselor-verbale de 
contravenŃie săvârşite de către conducătorii auto care încalcă prevederile HCL nr. 128/2002. De 
asemenea, din procesul-verbal am mai extras două probleme, vis-à-vis de Ńinută că vine iarna şi 
vis-à-vis de plata chiriei pe armele din dotare care poate să fie luate în posesie. 

 Vă mulŃumesc pentru atenŃie. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 În data de 04.09.2008 am înregistrat la sediul Primăriei o adresă prin care solicitam 
câteva răspunsuri. Adresa mea era însoŃită de semnătura a 26 de locuitori ai satului Bârcea Mică. 
Astăzi, am primit o adresă. Nu am primit până acum un răspuns referitor la iluminatul public şi 
posibilităŃi de alimentare cu apă. Au trecut 30 de zile şi de abia azi sub semnătură am primit o 
adresă  din 04.09.2008 prin care mi se spune ce posibilităŃi  de alimentare cu apă şi canalizare, de 
fapt că sunt studii de fezabilitate şi stadiul lucrărilor, stadiul lucrărilor de obŃinere a avizelor. 
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 Pe mine nu mă mulŃumeşte acest răspuns care este dat după termenul legal şi adresa mea 
cuprindea mai multe probleme pe care le-au ridicat cetăŃenii din Bârcea Mică. Domnule director 
al DirecŃiei tehnice, vreau să vă spun că nu mie trebuie să-mi răspundeŃi, ci oamenilor. Am pus 
pe hârtie problemele oamenilor, am semnăturile aici. Pe mine puteŃi să mă ignoraŃi o lună de zile, 
termenul stabilit de lege, dar pe oamenii de aici nu-i puteŃi ignora. Vreau să ştiu şi eu ce să le 
răspund oamenilor. Când vor avea posibilitatea să beneficieze şi ei de apă, canalizare, iluminat 
public, gaze naturale?!  
 Dl.Inişconi Ioan 
 Răspunsul l-a dat domnul Primar cu câteva şedinŃe în urmă. O să se rezolve în 2012, când 
o să voteze pe altcineva, că acum nu mai este interesul, nici să facă în continuare câte ceva, nici 
în Cristur nici în altă parte. Au trecut alegerile, să fie sănătoşi.  
 Dl.Cuiava Dorel 
 AŃi fost Viceprimar, de ce nu aŃi făcut domnule? 
 Dl.Inişconi Ioan 

ÎnvaŃă să vorbeşti. Mai înainte să te comporŃi frumos cu femeile şi  vorbeşti când îŃi dau 
eu cuvântul, până sunt Preşedinte. Când sunt în sală, suntem colegi. Dacă vrei îŃi dau cuvântul 
acum. 

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

Deva,  17 octombrie 2008 
 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

    Inişconi Ioan                Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


