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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 21 martie 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 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei  Primarului municipiului 
Deva, nr.606/2008. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 20 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

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

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

anunŃându-vă că din totalul de 19 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 15 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa d-na Mihet Daniela. 
Întârzie la şedinŃă domnul Oană Nicolae Dorin, domnul Borbeanu Simion şi domnul 
Morar Marcel. 

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

În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea 
prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 12 februarie 
2008, 21 februarie 2008 şi 29 februarie 2008, precum şi a proceselor verbale ale 
şedinŃelor Consiliului local. 

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

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 procesele-verbale ale 
şedinŃelor Consiliului local din data de 12 februarie 2008, 21 februarie 2008 şi 29 
februarie 2008, însoŃite fiecare de cate un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 12 februarie 2008. 
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   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.298/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 20 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 40 de puncte si 5 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 45 de hotarari, respectiv de la nr.45 - 89.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 12 februarie 
2008.  

Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 

februarie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 februarie 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 
 

Sinteza procesului –verbal din data de 21 februarie 2008. 
Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.338/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 19 consilieri in 

functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte si 1 punct suplimentar. S-

au adoptat 3  hotarari, respectiv de la nr.90-92.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 21 februarie 
2008.  

Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 

februarie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 februarie 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 
 
Sinteza procesului –verbal din data de 29 februarie 2008. 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.463/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 20 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte si 2 puncte suplimentare. 

S-au adoptat 4  hotarari, respectiv de la nr.93-96.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 29 februarie 
2008.  

Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 

februarie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 februarie 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 
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În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru 
prezentarea proiectului ordinii de zi.        

 
 
Dl.Primar Mircia Muntean  

            Ordinea de zi este următoarea: 
       I. Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Deva  pe 
anul 2007; 

II. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului 

Deva al doamnei Kelemen Ileana;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului 

Deva al domnului Bungardean Mihai; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Deva, Prea Fericitul 

Parinte Patriarh Dr.Daniel Ciobotea – Patriarhul României; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Deva, 

Ambasadorului Japoniei in România, excelenŃei sale Domnul Kanji 
Tsushima; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Deva, Presedintelui 

Centrului Ortodox Filocalia, domniei sale Teodoreanu Nick;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind 

organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea incheierii „Conventiei de colaborare” intre Consiliul local Deva – 

Serviciul public local de asistenta sociala si Fundatia Hope and Homes For 
Children Romania; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. 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   
9. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza 

Decretului –lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. 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   
11. Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru 

locuintele situate in blocul ANL din Deva, Aleea Motilor nr.2A şi stabilirea 
chiriei pentru titularii de contract care au implinit vârsta de 35 de ani; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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12. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.176/2005 privind aprobarea 
destinatiei spatiului in suprafata utila de 258,06 mp, situat in Deva, B-dul 1 
Decembrie nr.20B, etaj I, ca sediu administrativ pentru Directia ”Politia 
Comunitara” din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local 
al  unicipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Modificarea articolului 2 al Hotararii Consiliului local nr.318/2007 privind 

aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate 
in imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate in administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Reglementarea activitatii Teatrului municipal Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 

2008 pe seama contribuabilului Fundatia Sfantul Francisc, cu sediul in 
Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605; 

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

„Locuinta familiala P+M, imprejmuirea terenului” municipiul Deva, 
str.M.Sadoveanu, f.n., jud.Hunedoara, beneficiar Peter Erwin; 

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

„Locuinta familiala P+M, imprejmuirea terenului” municipiul Deva, 
str.M.Sadoveanu, f.n., jud.Hunedoara, beneficiar Zvinca Florin; 

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

construire „Atelier intretinere auto si imprejmuire” municipiul Deva, str.V. 
Suiaga, f.n., jud.Hunedoara, beneficiar SC Impex Ina SRL Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Acceptarea unei donatii din partea Parohiei Ortodoxe Sântandrei –Filia 

Sântuhalm, prin reprezentanŃii săi legali preot Popovici Teofil si Delie Lucian 
– Dorin; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Acceptarea transmiterii fara plata catre Municipiul Deva, a unor obiecte de 

inventar disponibilizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara 
Hunedoara – Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.260/2002; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.1/2003; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II.  Diverse 
  

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

1. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale 
Consiliului local al municipiului Deva; 

2. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 
realizare “Ansamblu de 9 locuinte” Deva; 
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3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 
realizare “Locuinte D+P+2+M”, Deva, str.Coziei, f.n.; 

4. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
“Balcon pe structura independenta fara afectarea zonei verzi” Deva, 
str.Cioclovina, bl.14, parter, jud.Hunedoara; 

5. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
“Construire trei garaje” Deva, str.G.Enescu, capatul blocului D, jud.Hunedoara; 

6. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
“Spatiu comercial D+P” in municipiul Deva, str.Decebal, f.n., jud.Hunedoara; 

7. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
“Locuinte colective D+P+2E+M” Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.199, 
jud.Hunedoara; 

 Dl.Kovacs Francisc 
 La  punctele suplimentare de pe ordinea de zi, mă abŃin. 

Dl. David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi cu modificarile propuse  
      S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

             1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-6,8,14, punctul 1 
suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din 
Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:7, 15- 18, punctele suplimentare 
2,3,4,5,6,7 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:9-
13,20-22 se adopta cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 6 necesita vot secret.  
 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Cu permisiunea dumneavoastră, aş dori să înmânăm premiile tinerilor care s-

au căsătorit după ce au obŃinut “Certificatul de căsătorie de probă”.  
Se înmânează premiile tinerilor căsătoriŃi. 
Dl.David Ioan 
În sală este prezent şi domnul consilier Borbeanu Simion. 
 

       I. Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Deva  pe 
anul 2007; 
 
I.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei 
Kelemen Ileana; 

Dl. David Ioan 
Prezintă Raportul comisiei de validare. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.104/2008 
 
Invit in continuare pe doamna Kelemen Ileana sa depuna juramantul prevazut 

de lege. 
Rog asistenta să se ridice în picioare. 
D-na Kelemen Ileana depune jurământul. 
În acest moment Consiliul local este format din 20 de consilieri în funcŃie. 
 
 
 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea 

mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului 
Bungardean Mihai; 

Dl. David Ioan 
Prezintă Raportul comisiei de validare. 

            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 17 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.105/2008 
 
Invit in continuare pe domnului Bungardean Mihai sa depuna juramantul 

prevazut de lege. 
Rog asistenta să se ridice în picioare. 

            Dl. Bungardean Mihai depune jurământul. 
În acest moment Consiliul local este format din 21 de consilieri în funcŃie. 

 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu am vrut să stric momentul festiv, dar daŃi-mi voie să  fac o remarcă asupra 
Expunerii de motive a domnului Primar. Remarc cu bucurie că domnul Primar şi-a 
adus aminte de lege în cazul celor 2 consilieri şi a validat exact cum trebuia. Nu a 
făcut acelaşi lucru în cazul consilierului supleant,  care era supleant pe listă, a 
domnului Toma Gheorghe. Atunci s-a încercat fel de fel de subterfugii pentru ca să 
ajungă în Consiliul Local un consilier P.N.L. fără nici un drept, fără nici un drept. DaŃi-
mi voie! Domnule Primar,  vă rog să mă ascultaŃi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Nu, pentru că vorbiŃi prostii.  
 Dl.łonea Vasile 
 Dumneavoastră vorbiŃi prostii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 VorbiŃi despre vechea lege, domnule łonea. Domnule łonea, sunteŃi atât de 
depăşit! 
 Dl.łonea Vasile  
 Şi vechea şi noua, domnule Primar. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Legea veche spunea “validarea o face Judecătoria”, domnule łonea. Deci, nu 
eu am decis. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dumneavoastră aŃi trimis acolo spre validare un consilier care nu trebuia trimis. 
Eu asta vă spun. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Un consilier care era liberal, domnule łonea.  
 Dl.łonea Vasile 
 Că decizia judecătorească şi aia este proastă, asta este altceva.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Asta este altceva. ÎnjuraŃi judecătorii, nu Primăria şi Consiliu. 
 
 Dl.łonea Vasile 
 Dumneavoastră aŃi trimis spre validare un consilier care nu vă aparŃinea.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aici vă dau dreptate, domnule, la  Judecătorie că e o problemă.  
 Dl.łonea Vasile 
 Este lăudabil, să ştiŃi. Mai bine mai târziu decât niciodată.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

ŞtiŃi să atacaŃi numai într-o anumită direcŃie  în loc să atacaŃi acolo unde este 
“Cuiul lui Pepelea” în România de astăzi. Asta este, frica aceea a dumneavoastră şi 
încercarea de a lovi numai acolo unde ştiŃi că nu există apărare. Acesta este sistemul 
securităŃii. 

Dl.David Ioan 
În sală este prezent şi domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 

 Dl.łonea Vasile 
Unde este mai vulnerabil, normal. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 BineînŃeles, nu te lupŃi cu serviciile, cu cei care merită, care îşi bat joc de 
societatea românească de mult timp, da.  
 Dl.łonea Vasile 

Astea sunt clişeuri care nu mai au nici o valoare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Întotdeauna se pliază, ”unde-i puterea hop şi noi”, “unde-i puterea hop şi noi”. 
 Dl.łonea Vasile 
 Vreau să anunŃ Consiliul local că am acŃionat în instanŃă.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mi se pare normal. Aici vă dau dreptate şi vă susŃin, vin alături de 
dumneavoastră şi pledez că într-adevăr există un grad de suspiciune. Nu să loviŃi în 
Consiliul local şi în Primar! Este o altă problemă. Este slăbiciunea din interior, din 
construcŃia sistemului. Acolo trebuia să daŃi, în sistem, aşa cum dau eu zilnic.  
 Dl.łonea Vasile 
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Dumneavoastră faceŃi parte din acest sistem. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Atâta timp cât voi fi în funcŃia asta, ei nu vor avea… indiferent ce vor crede şi 
ce vor să facă cu sistemul şi în spatele meu. 

Dl.łonea Vasile 
Din sistemul acesta faceŃi parte.  

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt destui şi în Primărie şi în presă. S-au dovedit că sunt şi asta este. AŃi 

văzut vreo dată chiar şi presa să-i atace? Nu atacă. Acolo nu am văzut niciodată, 
decât că toŃi reprezentanŃii lor sunt buni şi cinstiŃi, iar toŃi răii din lume se află în 
Consiliul local Deva, în majoritate şi în Primărie. 

Dl. łonea Vasile 
În afară de mine. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
În afară de dumneavoastră. Eu vă susŃin, v-am spus, aici vă susŃin pe partea 

asta. 
Dl. łonea Vasile 
Domnule Primar, mă bucur că aŃi ajuns şi la lege, să vedeŃi exact cum spune 

legea. 
Dl.David Ioan 
Am discutat şi rediscutat în comisie acest subiect. Nu ştiu de ce trebuie să mai 

provocaŃi. 
Dl. łonea Vasile 
Vreau publicitate, domnule. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă apăraŃi şi bine faceŃi că vă apăraŃi, dar nu suntem noi vinovaŃi. 
Dl. łonea Vasile 
Să o discutăm şi în plen. Trebuie să ştie şi locuitorii oraşului, trebuie să ştie şi 

ceilalŃi consilieri.  
Dl.David Ioan 

            Noi am respectat o hotărâre a Judecătoriei. Domnule łonea, o hotărâre a 
Judecătoriei cu titlu executoriu. Dacă dumneavoastră consideraŃi că puteŃi să nu 
respectaŃi o hotărâre judecătorească, este treaba dumneavoastră. 

Dl. łonea Vasile 
            Domnule David, eu am spus că nu o discut, nu că nu o respect. Dacă nu o 
respectam veneam cu Toma şi se bătea cu celălalt consilier. O respectăm, noi o 
respectăm. 

Dl.David Ioan 
 V-am explicat că a intervenit o suspiciune, că ar fi trebuit să fie candidatul 
P.S.D.-ului sau candidatul P.N.L.-ului. Pentru aceasta ne-am adresat cui? InstanŃei. 
Este cea mai în măsură să clarifice lucrurile. InstanŃa s-a pronunŃat. AveŃi recurs. L-aŃi 
făcut, lăsaŃi să vedem ce spune Tribunalul! HaideŃi să nu mai lungim  şedinŃa atât. 
 Dl.Ghergan Florian 
  De ce să nu lungim? Este o treabă care ne interesează.  

Dl.David Ioan 
 Domnule Ghergan, s-a discutat. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Dacă vreŃi, haideŃi să vă spun un punct de vedere, dacă tot mă atacaŃi. 
 Dl.David Ioan 
 Eu nu vă atac, în nici un fel. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Noi spunem că nu a fost corect că s-au trimis două propuneri. Asta este 
greşeala care   s-a făcut de la Primăria Deva. Pentru că, aşa cum spune legea, 
trebuia trimisă doar acea propunere de supleant pe listele partidului care a câştigat. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Şi P.N.L.era  tot supleant pe listele partidului care a câştigat. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu-i adevărat! Doamna Secretar, aici este greşeala dumneavoastră. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Mi-o asum! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Corect. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este interpretarea mea, ca şi la celelalte primării din Ńara asta. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este greşeala dumneavoastră că trebuia să trimiteŃi o singură propunere, 
pentru că aşa spune legea. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Nu-i adevărat! Nu spune legea că trebuia trimisă o singură propunere. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu, spune legea că trebuie să trimiteŃi doar acel mandat pe lista căruia a 
câştigat alegerile. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Amândoi au fost pe liste. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu-i adevărat.  
 Dl.David Ioan 
 Domnule Ghergan, haideŃi să încheiem. PuneŃi mâna pe inimă şi juraŃi că în 
situaŃia în care aŃi fi fost dumneavoastră, în situaŃia P.N.L.-ului aŃi fi promovat 
candidatul P.N.L.-ului! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă este ilegal ce s-a făcut?!  
 Dl.David Ioan 
 JuraŃi! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Jură dumneata! Dacă este ilegal ce s-a făcut?! S-au  trimis două propuneri şi 
trebuia o singură propunere.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 De ce s-a validat dacă era ilegal, domnule? 
 Dl. Ghergan Florian 
 Acesta este alt aspect. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 ZiceŃi “jur dacă am minŃit o dată”. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, nu ştiu cine minte, domnule Primar.  
 Dl.łonea Vasile 
 JuraŃi, domnule David, dacă aŃi văzut vreo dată 2 supleanŃi la un post de titular! 
Dacă aŃi văzut, eu nu am mai văzut şi nici Partidul Comunist nu a mai văzut.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Fiecare era supleant pe lista partidului lui.  
 Dl.David Ioan 
 Care era cel îndreptăŃit şi instanŃa a spus. 
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 D-na Secretar Sârbu Laura  
 Era un singur post. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin  
 Vă rog să mă iertaŃi, eu am întârziat din motive obiective, acum am ieşit din 
instanŃă  şi nu ştiu, s-a schimbat ordinea de zi? Eu nu văd pe ordinea de zi, nu ştiam 
să fie discutarea acestei probleme, candidatura colegului Iacob.  S-a modificat cumva 
ordinea de zi? 
 Dl.David Ioan 
 Nu s-a modificat nimic. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin  
 Atunci, domnule Preşedinte, vă rog să trecem la ordinea de zi care este 
aprobată de consiliu.  
 Dl.David Ioan 
 Bună propunere. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. 
 
Punctul 3  

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

de Cetatean de onoare al municipiului Deva, Prea Fericitul Parinte Patriarh Dr.Daniel 
Ciobotea Patriarhul României. 

Dl.Mermezan Ana Elena 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Primar  Mircia Muntean 
Comisia de analiza a oportunitati acordarii titlului de cetatean de onoare a 

avizat favorabil. 
 
 

 Dl.Ghergan Florian 
 Eu consider că, propunerea pentru această înaltă faŃă bisericească trebuie să 
vină din partea Consiliului local. Cred că este de datoria noastră, pentru că este un om 
deosebit şi cred că nimeni nu este împotrivă ca propunerea pentru acest titlu să vină 
din partea Consiliului local  sigur împreună cu celelalte propuneri care au fost. Aş dori 
ca acolo, în preambul, să fie trecut “Consiliul local şi celalalte cereri”. 
 Dl.David Ioan 
 Legea vă dă dreptul să iniŃiaŃi hotărâri. Dacă a făcut-o prima dată Primarul, nu 
ştiu dacă este cazul să mai fie cineva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Fac o propunere. StaŃi un pic, fac o propunere. 
 Dl.David Ioan 
 AparŃine deocamdată Primarului. O puteŃi vota sau vă puteŃi opune. Nu puteŃi fi 
iniŃiator din moment ce există iniŃiator. 
 Dl.Ghergan Florian 
 HaideŃi să nu sărim chiar aşa. Nu am spus că nu domnul Primar a iniŃiat 
această hotărâre şi este foarte bine că s-a iniŃiat. Aş dori să dăm greutate hotărârii şi 
să vină propunerea din partea Consiliului, pentru că nu este orice personalitate, este 
cea mai înaltă faŃă bisericească din România. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o altă propunere. La acest proiect de hotărâre să apară un articol 
suplimentar. Articolul 2 să ajungă articolul 3, iar articolul suplimentar să prevadă 
următoarele: “Consiliul local Deva deleagă pe domnul Primar şi încă 2 consilieri să 
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facă deplasarea la Bucureşti, la Patriarhie să înmâneze în mod oficial în numele 
Consiliului această numire de cetăŃean de onoare  Înalt Patriarhului”. 
 Dl. David Ioan 
 Dacă nu mai sunt discuŃii, propun să trecem la vot cu amendamentul domnului 
Oană. 
 Dl.Secretar Sârbu Laura 
 Propunerile pentru consilieri şi vot secret. 
 Dl.łonea  Vasile 
 A mai fost un amendament, a domnului Ghergan. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să vă spun şi eu că noi la ora actuală facem toate diligenŃele pentru ca 
Preafericitul să fie prezent la sfinŃirea Bisericii din Micro 15 şi cu această ocazie, cred 
că este cadrul perfect ca, Consiliul local să fie alături de mine şi să înmânăm, la 
propunerea domnului Ghergan, împreună, această diplomă cu titlul de cetăŃean  de 
onoare.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Atunci, îmi retrag propunerea. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Eu continui să fac demersurile. Este şi un respect faŃă de municipalitate să 
găsească timpul necesar să participe la un eveniment în Deva. 

Dl. David Ioan 
În această situaŃie, rămâne hotărârea în forma în care a fost? 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Da. 

Dl. David Ioan 
 Domnule, nu aŃi formulat nimic. 

Dl. Ghergan Florian 
Am formulat, dar nu aŃi fost atent.  
 
 
Dl.łonea Vasile 
Preafericitului Părinte i se acordă titlul de cetăŃean de onoare a CetăŃii Deva. 

Deci, titlul vine din partea CetăŃii. ReprezentanŃii CetăŃii sunt în Consiliul local şi de 
aceea s-a propus, să se dea mai multă greutate. Totuşi, nu este un cetăŃean oarecare 
de onoare a municipiului, este Patriarhul  Bisericii Ordodoxe Române, biserică 
majoritară. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Atunci o să faceŃi dumneavoastră un memoriu semnat de toŃi consilierii. 
Dl.łonea Vasile 
A spus să se adauge la treaba aceasta “Consiliul local” pentru că iniŃiativa 

trebuie să vină din partea CetăŃii, Cetate reprezentată de Consiliul local.   
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este iniŃiativa Primarului care nu poate fi modificată acum. Dumneavoastră să 

faceŃi un memoriu, îl  semnează toŃi consilierii şi-l ataşăm ca anexă.  
 Dl.Borbeanu Simion 
 Vreau să fac şi eu o precizare, dacă se poate. Acest titlu de cetăŃean de onoare 
este egal pentru toată lumea care-l primeşte. Nu poate pentru cineva să aibe o 
greutate mai mare şi pentru alŃii o greutate mai mică. 

Dl.łonea Vasile 
 Nu titlu, persoana are greutate mai mare sau mai mică. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 SupuneŃi la vot amendamentul şi terminăm discuŃiile. Care-i problema?  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Nu se poate amendament. Există o Expunere de motive. Dacă doriŃi, faceŃi un 
memoriu semnat de toŃi consilierii şi-l punem la documentaŃie din partea consiliului. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este bine aşa cum spuneŃi.Doamna Secretar, ascultaŃi-mă. Aici spune “având 
în vedere adresa nr..”. Atunci, să spunem “având în vedere referatul nr….” pe care îl 
vom face şi îl semnează toŃi consilierii. La asta mă refer, nu vreau să modificăm nimic, 
doar să aibă greutatea Consiliului că se face această propunere. Pentru că, dacă ne 
uităm cine face propunerea, nu-i bine să fie din afara oraşului. La asta m-am referit. 
 SunteŃi de acord? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 FaceŃi un memoriu şi-l semnează toŃi consilierii. 
 Dl. David Ioan 
 Textul hotărârii se modifică în vreun fel?  La care articol şi unde? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Se modifică, da.  În preambul “având în vedere..” acolo înainte de “ adresa 
nr…..” să spunem “referatul nr…” a consiliului sau cum formulaŃi dumneavoastră 
doamna Secretar, şi “adresa” deci “memoriul Consiliului local şi adresa ”. Atât. 
 D-na Secretar Sârbu Laura  

Nu avem ce să supunem la vot pentru că nu există un articol. Am înŃeles şi asta 
vom face. Pe memoriu să avem un număr de înregistrare luat de astăzi din 
Registratură. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De acord. 
 Dl. David Ioan 
 Nu se modifică nici un articol, nici titlul hotărârii. 
 Dl.Ghergan Florian 

Nu modificăm nimic. 
Dl. David Ioan 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.106/2008 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

de Cetatean de onoare al municipiului Deva, Ambasadorului Japoniei in România, 
excelenŃei sale Domnul Kanji Tsushima; 

D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezinta avizul Comisiei de analiza a oportunitati acordarii titlului de cetatean 

de onoare. 
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Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.107/2008 
Punctul 5  

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

de Cetatean de onoare al municipiului Deva, Presedintelui Centrului Ortodox Filocalia, 
domniei sale Teodoreanu Nick; 

D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Primar  Mircia Muntean  
Comisia de analiza a oportunitati acordarii titlului de cetatean de onoare a 
avizat  

favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.108/2008 

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

Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind organizarea comisiilor de 
specialitate, cu modificarile si completarile ulterioare; 

D-ra Oana Dara 
Vreau să-mi permiteŃi, aşa cum am arătat şi în comisia de specialitate, în urma 

validării doamnei Kelemen şi a domnului Bungărdean, să modificăm proiectul cum vi l-
am prezentat pentru completarea comisiilor în totalitate. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 1 al proiectului de 
hotărâre necesită vot secret.   
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
În comisia de organizare şi dezvotare urbanistică, administrarea domeniului 

public si privat urmează să fie în locul doamnei Luchian Mirela domnul Iacob Petru 
Florin. Acesta va fi şi în comisia de activităŃi stiinŃifice, invăŃământ, cultură. 

Doamna Kelemen Ileana va fi în Comisia de activităŃi ştiinŃifice, invăŃământ, 
cultură şi în Comisia pentru servicii publice, comerŃ şi privatizare, în locul domnului 
Toth Andrei. 

În Comisia pentru servicii publice, comerŃ şi privatizare domnul Bungărdean 
Mihai va fi în locul domnului Stan Ion. Acesta va fi şi în Comisia pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice. 

Dl.David Ioan 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
           Rezultatul votului secret este următorul: 

- Dl. Iacob Petru Florin – 17 voturi “pentru” 
- D-na Kelemen Ileana – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Bungărdean Mihai – 17 voturi “pentru” 

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.109/2008 
 

Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

incheierii „Conventiei de colaborare” intre Consiliul local Deva – Serviciul public local 
de asistenta sociala si Fundatia Hope and Homes For Children Romania; 

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
 
D-na HaŃegan Marinela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.110/2008 
 

Punctul 8    
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; 

D-na Elena Ivan  
Din partea compartimentului de specialitate, cu permisiunea dumneavoastră, 

dorim o modificare. La Compartimentul administrativ, postul de muncitor calificat studii 
generale, să fie transformat în Inspector studii medii treapta III,  pentru buna 
desfăşurare a activităŃii din cadrul serviciului. 

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

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

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

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
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.111/2008 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

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

Dl.David Ioan  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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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.112/2008 
 

Punctul 10  
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.David Ioan  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot 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.113/2008 
 
Punctul 11  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in 
blocul ANL din Deva, Aleea Motilor nr.2A şi stabilirea chiriei pentru titularii de contract 
care au implinit vârsta de 35 de ani;   

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.114/2008 
 
Punctul 12   

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotararii Consiliului local nr.176/2005 privind aprobarea destinatiei spatiului in 
suprafata utila de 258,06 mp, situat in Deva, B-dul 1 Decembrie nr.20B, etaj I, ca 
sediu administrativ pentru Directia ”Politia Comunitara” din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului local al  unicipiului Deva; 

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.115/2008 
 
Punctul 13   

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
articolului 2 al Hotararii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii in 
vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, str.1 Mai 
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nr.27, etaj IV, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, 
ulterior modificata; 

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.116/2008 
 
Punctul 14   

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reglementarea 
activitatii Teatrului municipal Deva” 

Dl.David Ioan 
În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
D-na Viorica Nicula  
Din partea compartimentului de specialitate, avem o propunere. La statul de 

funcŃii, prezentat în Anexa nr.2 a proiectului de hotărâre privind Teatrul Municipal 
Deva intervine următoarea modificare: 

- la poziŃia nr.35 a Compartimentului artistic, corect este “5” posturi de 
studii superioare, gradul III în loc de “6”; 

- Compartimentul artistic se completează cu poziŃia “40” – actor, treapta I, 
studii medii (M), număr de posturi “1”;  

Restul poziŃiilor din statul de funcŃii se renumerotează. 
În subsolul statului de funcŃii se introduce următoarea precizare: “ * salarizarea 

se va efectua la nivelul postului de actor, gradul III, studii superioare, pe durata 
derogării, conform legii”. 

 Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Bocăniciu Torino 
Suntem de acord să treacă, deşi vreau să remarc că această organigramă, 

iarăşi nu a trecut prin Consiliul Administrativ al instituŃiei. Dacă nu se observa astăzi 
această greşeală, o actriŃă care lucrează de 25 de ani în teatru şi a avut în măsură de 
85% roluri principale în spectacolele noastre, rămânea fără serviciu. Vă mulŃumesc. 
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Dl. Ungureanu Nicodim 
Despre ce este vorba? 
Dl.David Ioan 
Este vorba de un post care a fost transformat pentru o persoană cu studii 

medii. Un post cu studii superioare s-a transformat în post cu studii medii. 
Dl. Ungureanu Nicodim 
Organigrama teatrului a fost trecută prin Consiliul de AdministraŃie. Directorul 

teatrului are voie să ceară derogare de studii, dacă consideră că un actor sau un 
angajat de la teatru  merită.  

Dl.David Ioan 
Vom supune la vot cele două amendamente. Cel al doamnei director economic 

şi cel al domnului director de la Teatru. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnul director nu a făcut amendament.  
Dl.David Ioan 
Îşi însuşeşte cineva punctul de vedere al domnului director? 
Dl.Kovacs Francisc 
În primul rând domnul Bocăniciu nu este oricine, este Preşedintele sindicatului 

din teatru. Este bine să Ńinem seama. Numai ca să vedeŃi cum se comportă cu 
angajaŃii teatrului dacă aici în faŃa noastră  jigniŃi  un om de bază de la ei. 

Dl.David Ioan 
Domnule Kovacs, am început să mă obişnuiesc cu liniştea în consiliu. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Legală este modificarea propusă de doamna director economic. 
Dl. Kovacs Francisc 
Liniştea dumneavoastră nu mă prea interesează aşa tare. 
Dl. David Ioan 
Ar trebui să vă intereseze, măcar aşa, din bun simŃ. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.117/2008 
 
Punctul 15  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii 
de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2008 pe seama contribuabilului 
Fundatia Sfantul Francisc, cu sediul in Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605; 
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Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.118/2008 
 
Punctul 16  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinta familiala 
P+M, imprejmuirea terenului” municipiul Deva, str.M.Sadoveanu, f.n., jud.Hunedoara, 
beneficiar Peter Erwin; 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.119/2008 
 
Punctul 17  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinta familiala 
P+M, imprejmuirea terenului” municipiul Deva, str.M.Sadoveanu, f.n., jud.Hunedoara, 
beneficiar Zvinca Florin; 

Dl.Borbeanu Simion 
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Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.120/2008 
 
Punctul 18  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Atelier 
intretinere auto si imprejmuire” municipiul Deva, str.V. Suiaga, f.n., jud.Hunedoara, 
beneficiar SC Impex Ina SRL Deva; 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.121/2008 
 
Punctul 19  

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

donatii din partea Parohiei Ortodoxe Sântandrei –Filia Sântuhalm, prin reprezentanŃii 
săi legali preot Popovici Teofil si Delie Lucian – Dorin; 

Dl.David Ioan 



 22 

Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.122/2008 
 
Punctul 20  

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

transmiterii fara plata catre Municipiul Deva, a unor obiecte de inventar disponibilizate 
de Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Hunedoara – Deva; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.123/2008 
 
Punctul 21  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.260/2002;  
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.124/2008 
 
Punctul 22  

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

Actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.1/2003; 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. Am înŃeles că trebuia să mai aducă 
ceva  

documente. Deşi am dat avizul favorabil, dânsului i s-a solicitat să aducă acte pentru 
că din referatul de aici nu rezultă că s-au făcut lucrările respective. 
 D-na Rodica Avram 
 Am adus poze cu ce s-a făcut, s-au adus îmbunătăŃiri şi s-au făcut poze ca să 
se vadă ce s-a făcut acolo. 

Dl.Blendea Zamfir  
 Cred că referatul trebuia mai bine fundamentat pentru că au fost discuŃii. Noi 
suntem de acord că spaŃiul acesta trebuia adus la standarde europene, că se ştia cum 
arăta înainte. În contractul de concesiune este o clauză prin care nu poate cere aşa 
ceva, dacă a făcut  trebuie la sfârşit să dea spaŃiul şi acelea revin gratuit dar, noi 
suntem de acord ca să se reducă chiria ca acest spaŃiu să fie conform normelor 
europene.  
 D-na Rodica Avram 

Am adus şi raportul de evaluare, cum se afla spaŃiul. 
Dl.łonea Vasile  
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Domnul Nicu, vrea o reducere de chirie de la 4200 lei  la 1000 lei  motivând că 
a făcut  

nişte investiŃii, că o să mai facă. Aceste investiŃii s-au făcut din fonduri personale, din 
bani proprii şi acum vrea să-şi recupereze banii? InvestiŃiile acestea s-au făcut cu 
acordul proprietarului care este Consiliul local? Totuşi, ne-a întrebat şi pe noi când a 
făcut investiŃiile acestea? Vine acum după câŃiva ani să recupereze nişte bani şi să se 
plângă cât de grea este activitatea acolo. Domnule, dacă este atât de grea să o dăm 
altuia care nu se sufocă de aşa sarcini  grele.  
 S-a pus la dispoziŃie aici vreun document din care să rezulte investiŃiile? Nu ne-
a pus nici actul adiŃional vechi,  nici lista cu investiŃiile şi nici documentele justificative. 
Aşa pot să fac şi eu. Se mai întâmplă în multe locuri din astea. Nu are nici o bază, nici 
o justificare cererea dumnealui, nici o justificare. Este o şmecherie ieftină, de doi bani 
care trebuie demontată şi Consiliul local dacă participă la ea  îşi asumă un mare risc. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, în primul rând, dacă este spaŃiul nostru numai noi puteam 
să aprobăm orice modificare sau orice investiŃie. Această investiŃie se face după 
regulile pe care le ştim, legea 10 ne spune că se face un proiect, se aprobă în consiliu 
şi sigur dacă dânsul are fonduri şi consiliul este de acord poate să facă şi acele 
investiŃii sigur, cu preluare. Dacă ne uităm aici se spune, în contractul pe care-l avem, 
că toate investiŃiile care se fac de către persoana care a închiriat, se predau consiliului 
fără nici o pretenŃie. Aşa scrie în contract. 
 Dl.łonea Vasile 
 În mod gratuit. 
 Dl.Ghergan Florian 
 În mod gratuit. Acum să venim şi să spunem că facem cameră frigorifică, tot 
felul de spaŃii fără să fie…. Eu cred că ne asumăm răspunderea pe care nu ar trebui 
să o facem dacă nu respectăm nişte condiŃii legale. Sigur că se poate evalua. Cred că 
treaba aceasta trebuie să o privim, pentru că sunt bani mulŃi după cum spune dânsul 
aici. Faptul că noi reducem, chiar nu avem nevoie de bani la Consiliul local?  Eu zic că 
nu este bine argumentată hotărârea şi propun ori domnul Primar o retrage şi o 
argumentează, că probabil există conform legii, să  avem o bază cât de cât legală. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este legală, aici este o problemă de oportunitate. Se poate scădea chiria. 
Dumneavoastră discutaŃi de oportunitate, dar legală este. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Să fie motive, dar nu aşa! 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Vă sunt prezentate motivele.  Legală  este hotărârea, este vorba strict de 
oportunitate. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dumneavoastră consideraŃi că este legal să aducă nişte poze, noi să 
spunem… 
 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este făcut şi un raport. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi unde este raportul? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 V-a fost prezentat la comisie, dar dumneavoastră aŃi lipsit. 
  Dl.Ghergan Florian 
 ArătaŃi-mi şi mie raportul. 
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 D-na Secretar Sârbu Laura 
 S-a arătat ieri la comisii, dar dumneavoastră nu aŃi fost. 
  Dl.Ghergan Florian 
 Cât este valoarea raportului, doamna Secretar? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 O să vă spună colegul de specialitate. 
  Dl.Ghergan Florian 
 Ia să-l auzim colegul de specialitate. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Când o să veniŃi şi dumneavoastră la comisii. Repet, ieri aŃi lipsit. 
  Dl.Ghergan Florian 
 Doamnă, vreau în plen să discutăm problema asta. De aceea am lipsit ieri, că 
vreau să discutăm în plen. Nu-mi faceŃi dumneavoastră program.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Nu vă fac program, spuneam că s-a discutat ieri la comisii.  
  Dl.Ghergan Florian 
 Este foarte bine. Şi, la ce concluzie aŃi ajuns? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Eu nu pot să trag concluzii, eu semnez doar de legalitate.  
  Dl.Ghergan Florian 
 Eu vă spun că este nelegal. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Eu vă spun că este legal.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Vă asumaŃi răspunderea. 
 D-na Secretar Sârbu Laura  
 Este strict problemă de oportunitate. Este legal acest proiect. Eu am semnat de 
legalitate şi-mi asum răspunderea. 
 Dl.David Ioan 
 Aş vrea să fac o precizare. În situaŃia în care acest spaŃiu este dat la altcineva, 
cheltuielile necesare şi utile se pot împărŃi în ceea ce priveşte costul lor între 
proprietar şi cel care execută aceste lucrări. Nu intră aici anumite cheltuieli legate de 
funcŃionare, de însăşi obiectul de activitate al acestei cantine. Pe de altă parte, dacă 
s-au făcut cheltuieli în plus, de înfrumuseŃare, de sporire a valorii, la acele cheltuieli 
este sută în mie îndreptăŃit respectivul atunci când predă spaŃiul. 
 Eu fac o propunere. Se poate amâna pentru următoarea şedinŃă, iar 
compartimentul de specialitate din Primărie să vadă despre ce cheltuieli este vorba, 
ce valoare au şi în funcŃie de aceste valori, să vedem ce se intenŃionează … Vă mai 
spun ceva. Greşit să considerăm că domnul Oprean a făcut din proprie iniŃiativă şi 
acum ne cere bani. Nu, a fost obligat. Să ştiŃi că normele sanitare s-au tot modificat şi 
au fost din ce în ce mai pretenŃioase. El a fost nevoit să facă aceste cheltuieli pentru 
zugrăvire, pentru dezinfectare, probabil că va avea nevoie de frigider, va avea nevoie 
de camera frigorifică şi-i dau toată dreptatea. Putem să lămurim foarte bine ce sumă 
clară cade în sarcina noastră şi în funcŃie de asta să reducem chiria tot aşa. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Plăteşte Primăria lucrările respective, dacă sunt necesare. 
 Dl.Teban Andronic 
 Fiind un spaŃiu al Consiliului local,  făcându-se îmbunătăŃiri sau ce s-a făcut 
acolo, eu propun să fie decontate de Consiliul local. Chiria care este stabilită tot prin 
hotărâre de consiliu, să rămână că nu o putem modifica. Este obligaŃia noastră,  a 
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Primăriei şi a Consiliul local, să facem îmbunătăŃiri acolo, la un spaŃiu al nostru şi să 
decontăm lucrările dacă sunt făcute legal, pe baza unor acte.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Domnule Oprean, dacă aveŃi un punct de vedere vă ascultăm, dacă nu 
retragem de pe ordinea de zi acest proiect până când se vine cu restul precizărilor. 
 Dl.Oprean Nicu 
 Sunt de acord. Eu am acte, nu am făcut nimic ilegal. 
 Dl.David Ioan 
 Cu siguranŃă. Incontestabil. Cine-şi aminteşte cantina de acum 6-7 ani, nu se 
poate să nu realizeze. Problema este ce cuantum, cât este?    
 Dl.Oprean Nicu 
 Ce este făcut până acum a fost 1 miliard 100 de milioane şi mai am de băgat 
încă 1 miliard.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Din punct de vedere juridic, domnişoara Oana, este vreo problemă să 
decontăm? 
 D-ra Dara Oana 
 Nu. 
 Dl.Oprean Nicu 
 La orice spaŃiu închiriat, în contractul de închiriere se precizează că la cine 
investeşte se scade din chirie. La mine nu se precizează.  
 Dl.David Ioan 
 Domnule Oprean, depinde de ce investiŃie este vorba. 
 Dl.Oprean Nicu 
 Domnule consilier, când am preluat spaŃiul arăta jalnic, ştiŃi cu toŃii. DirecŃia de 
Sănătate Publică nu vine la Primărie, vine la mine. 
 Dl.David Ioan 
 Sigur că da. M-aŃi ascultat, aŃi fost silit să faceŃi foarte multe moficări pentru că 
s-a modificat legea. Toate aceste cheltuieli sunt îndreptăŃite. Trebuie să vedem care 
sunt şi în funcŃie de cuantumul pe care-l avem putem hotărî reducerea chiriei, plata 
compensatorie, ş.a.m.d.  
 Dl.Oprean Nicu 
 Am înŃeles. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 AduceŃi facturile cu toate cheltuielile pe care le-aŃi făcut. 
 Dl.Oprean Nicu 
 Am un dosar cu toate actele.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Le xeroxaŃi şi le aduceŃi la fiecare consilier. 
 Dl.Oprean Nicu 
 Am înŃeles. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Când este următoarea şedinŃă ordinară? 
 D-ra Dara Oana 
 A treia marŃi din lună. 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 O facem mai repede,  a doua marŃi, să nu  fie în săptămâna de Paşti.   
 În calitate de iniŃiator, retrag de pe ordinea de zi acest proiect, până la 
următoarea şedinŃă ordinară a Consiliului local, când se vor aduce acte doveditoare. 
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Punctul 1 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 

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

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.125/2008 
 
Punctul 2 suplimentar  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare “Ansamblu de 9 
locuinte” Deva; 

D-na Olga Predoiu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
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          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.126/2008 
 
Punctul 3 suplimentar  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare “Locuinte 
D+P+2+M”, Deva, str.Coziei, f.n; 

Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.127/2008 
 
 
 
 
 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Balcon pe structura 
independenta fara afectarea zonei verzi” Deva, str.Cioclovina, bl.14, parter, 
jud.Hunedoara; 

Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.128/2008 
 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire trei 
garaje” Deva, str.G.Enescu, capatul blocului D, jud.Hunedoara; 

Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.129/2008 
 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Spatiu comercial 
D+P” in municipiul Deva, str.Decebal, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.130/2008 
 

Punctul 7 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Locuinte colective 
D+P+2E+M” Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.199, jud.Hunedoara; 
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Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.131/2008 
 
 
 

Diverse 
 
 Dl.łonea Vasile  
 Domnule Primar, mi-a spus  un cetăŃean că pe lângă Baroul de AvocaŃi, peste 
drum de blocul de la piaŃă este un loc de joacă. Şi aşa nu este prea bine îngrijit, dar 
acolo s-au dus tomberoanele de gunoi. Copii se joacă pe lângă tomberoanele 
acestea. Am nişte poze aici, cred că nu are rost să vi le dau, ştiŃi despre ce este 
vorba. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 LăsaŃi şi fotografiile. Locul de joacă se va amenaja.  
 Dl.łonea Vasile  
 Şi acum sunt tomberoanele acolo şi au spus că merg mai departe, că este 
discriminare.  S-a dus gunoiul de la cei bogaŃi la cei săraci.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vreau să se facă o adresă la PoliŃia Comunitară, ca să se dispună tuturor 
poliŃiştilor comunitari, să se facă o verificare a modului de ocupare a parcărilor din 
domeniul public. Vă spun de ce, vă dau câteva exemple. La Inspectoratul Teritorial de 
Muncă, sunt 18 tăbliŃe “rezervat ITM”. Nu este închiriat nimic. Pot să pun “rezervat” în 
condiŃia în care am şi concesionat parcarea.  
 La AsociaŃia Vânătorilor şi Pescarilor sunt 3 locuri, scrie frumos. Dacă cumva ai 
parcat acolo, Ńi-a dezumflat cauciucurile. Este inadmisibil. Nu are contract de 
închiriere, dar se comportă ca şi proprietari.  
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 Pentru a spriji Urban Construct care are mari necazuri cu aceste zone, vă rog 
să dispuneŃi PoliŃiei Comunitare că unde găseşte că se ocupă abuziv, să ia măsurile 
necesare.  
 Dl.Panduru Carol 
 Tot referitor la parcarea autovehiculelor. În jurul Biserici Baptiste, sunt parcate 
aproape  zilnic 4 basculante  de peste  30 de tone. Aş dori să se facă adresă la PoliŃia 
Rutieră pentru că PoliŃia Comunitară nu are acest drept, să ia măsuri pe carosabil, 
numai pe domeniul public sau pe trotuare şi să ne sprijine în acest sens. Nu se poate 
cu maşini de peste 15-20 de tone să parchezi în oraş. Parchează efectiv în fiecare zi.  
 Dl.David Ioan 
 Noi a trebuit să intervenim la canalizare acolo si a trebuit să amânăm o 
săptămână, până când am găsit pe cineva, până l-am găsit  să mute maşina de acolo.  
 Dl.Panduru Carol 
 Pe perioada sărbătorilor de iarnă au parcat efectiv pe trotuar, maşini de 30 de 
tone. Inadmisibil. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 În Dacia, fiecare şi-a montat câte o piuliŃă pe o Ńeavă şi toată ziua parcarea 
este goală şi aşteaptă ca să vină proprietarul de acolo care şi-a făcut modificările să 
parcheze.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Blochează zi de zi parcarea. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Efectiv parcarea este zi de zi  blocată. Este o piuliŃă jos cu o Ńeavă de jumătate 
de metru şi seara când vine o desface şi parchează. 
 A doua chestiune. Eu nu-mi dau seama, de peste 3-4 ani am tot adus la 
cunoştinŃa consiliului că se bate joc de pădurile din jurul Devei. ToŃi cireşii au fost 
tăiaŃi. S-au făcut adrese la Simeria celor care se ocupă de Silvicultură, la Prefectură, 
peste tot şi nu s-a făcut nimic. Acum este o altă mare bătaie de joc că în intravilanul 
Devei s-a făcut un drum acolo care strică toată zona. Am văzut raportul domnului 
Primar, unde spune că Dealurile Nucet fac parte din patrimoniu. În condiŃiile acestea 
acum se dă cu buldozere, cu escavatoare pe acolo. Nu se poate aşa ceva în zona 
aceea. Dacă vine o ploaie, tot dealul acela vine peste proprietăŃile care sunt acolo.  
Fără aprobare, fără proiecte, fără studii de fezabilitate, nu există nimic acolo. Nu ştiu 
cine sunt cei care vin cu basculante de 30-40 de tone. Terenul acela tot va fugi peste 
strada Vlaicu. S-au făcut multe sesizări şi nimeni nu i-a nici o măsură.  Chiar nu se pot 
opri lucrările de acolo? Cine are interes acolo din Primărie? Numai aşa îmi explic că 
toată lumea închide ochii.  
 Acelaşi lucru pe strada Împăratul Traian. Cu ajutorul domnului director s-a 
reuşit să se mai facă câte ceva acolo. În continuare oamenii parchează maşinile pe 
strada aia îngustă. Trebuie amenajată o parcare la gardul Spitalului. Acolo vor fi 
accidente că sunt mii de pensionari care, când ies din curte dau direct în faŃa 
maşinilor. PoliŃia ar trebui să modifice acolo, să nu lase parcare pe stradă acolo. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 O să vorbim cu cei de la circulaŃie. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 S-a redus viteza, s-a pus un semn cu “oprirea interzisă” în afară de cei care 
locuiesc acolo. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 SpuneŃi-mi strada, exact. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Împăratul Traian, începând de la nr. 31 şi până în capăt. 
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 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Vrem să lărgim şi cu o parcare acolo. Încercăm să intrăm zilele acestea.  
 
  
 Dl. Kovacs Francisc 
 Şi pentru cei care locuiesc acolo să fie interzisă parcarea, să bage în curte 
maşinile. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Referitor la cele menŃionate de domnul Kovacs, vreau să fac câteva precizări. 
 În conformitate cu programul de restructurare al CN Minvest Deva pentru 2006-
2008  s-a aprobat prin Consiliul de  administraŃie şi AGA, avizat în  Ministerul 
Economiei şi FinanŃelor şi în contextul includerii în notificarea ajutorului de stat, 
aprobat prin Decizia Consiliului ConcurenŃei nr. 249/22.12.2006 a segmentului de 
viabilizare a CN Minvest  astfel încât în 2008 acesta să funcŃioneze în domeniu 
rentabil, au fost prevăzute lucrări cu finanŃare de la bugetul de stat printre acestea 
fiind incluse şi “modernizarea proceselor tehnologice de extracŃie şi prelucrare a 
andezitului din perimetrul Dealul Scocul Mic, judeŃul Hunedoara ” în vederea  
rentabilizării.  Această investiŃie a fost aprobată  prin Ordinul Ministerului Economiei şi 
FinanŃelor nr. 1179/03.09.2007.  
 În luna martie 2007  Minvest Deva a demarat procedura de elaborarea 
documentaŃiilor pentru obŃinerea autorizaŃiei de mediu, documentaŃii care  au fost  
depuse în conformitate cu  legislaŃia în vigoare la  AgenŃia de ProtecŃie a Mediului. 
 Drumul menŃionat este cuprins în proiectul tehnic la obiectivul 4101 “reabilitare 
drum transport util”, care constă în refacerea platformei carosabile pentru a se putea 
circula cu mijloace auto.  Minvest Deva are acordul Ocolului Silvic  de a circula pe 
drumul menŃionat cu condiŃia întreŃinerii lui.   
 S-a demarat procedura de întabulare a terenului şi s-a comandat documentaŃia 
de scoatere din fondul forestier a terenului afectat de activitatea minieră, documentaŃie 
care va fi depusă la AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Hunedoara pentru obŃinerea 
actelor de reglementare, în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Mult mai grav, lucrarea este deja gata şi încă nu sunt aprobările. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Nu este gata. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Îmi pare rău că vă contrazic. Cunosc legea  atât de bine de nu vă puteŃi 
imagina. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Eu cunosc terenul, domnule Kovacs. Dumneavoastră cunoaşteŃi legea, eu 
cunosc terenul. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Primar, vă rog să mă credeŃi. Totul  este ilegal, drumul este gata, cu 
bolovani uriaşi. S-a intrat în grădinile oamenilor, sunt fotografii, sunt cel puŃin 10 
sesizări la parchet pentru chestia asta. PoliŃia din păcate nu ia măsurile care se 
impun. Sunt dosare, domnule. Se deviază pe o lungime de 10 metri şoseaua. Plus că 
toată zona aceea va fi distrusă din cauza prafului şi a mizeriei care se va face  acolo.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o propunere. Pentru a  rezolva problema ridicată de domnul Kovacs, 
propun ca până la întocmirea unui S.F. pentru parcări, să montăm cu 10 metri înainte 
de proprietatea pensionarilor şi într-o parte şi în alta, acele limitatoare de viteză care 
le-am avut pe bulevard. Să punem pe str. Împăratul Traian 2 rânduri de limitatoare de 
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viteză şi nu o să mai meargă nimeni cu 60km/h ca să producă accidente, că nu are 
cum, că-şi distruge maşina. Asta ar fi o măsură provizorie până se va face S.F., se vor 
face parcări. Acestea într-o zi se pot monta că le avem. Există şi să le montăm cu 
folos. 
 
 
 
 Dl.Potopea Pavel 
 Domnule Primar, în numele locuitorilor, în urma demersurilor pe care le-am 
intreprins s-a făcut ceva, chiar dacă nu prea multe, să plătim impozit. A fost o 
delegaŃie de la dumneavoastră ca să colecteze taxele. 
 D-na Popa Carla 
 Am promis că venim. 
 Dl.Potopea Pavel 
 Vă mulŃumim pentru asta. Ar fi bine dacă se poate să se anunŃe o dată şi 
pentru semestrele viitoare ca să strângă oamenii bani, să ştie cât este de plătit. 
 Acum dacă tot plătim, aşteptăm totuşi să vedem dacă se face ceva. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule director, care este stadiul la Bârcea Mică? 
 Dl.Szots Ludovic 
 De la şedinŃa trecută de când am votat bugetul şi câŃiva dintre consilieri au 
spus că nu  s-a făcut nimic, noi am demarat procedura pentru redactarea proiectului 
tehnic în ceea ce priveşte apa şi canalizarea în zona respectivă. Până la următoarea 
rectificare bugetară vom avea proiectul tehnic gata şi atunci dacă alocăm fonduri 
putem să ne ocupăm şi de lucrările acestea de canalizare şi alimentare cu apă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Reabilitarea străzilor? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Este etapa următoare. Mai întâi punem conductele de apă şi canal după care 
facem reabilitarea. 
 Dl.David Ioan 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
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