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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 29 februarie  2008,  în şedinŃa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi 
a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.463/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 20 
consilieri in functie. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin, 
doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Îmi cer mii de scuze. ŞtiŃi cu toŃi că astăzi a  fost o delegaŃie programată de mai 

bine de 10 luni, din China, din regiunea înfrăŃită cu noi Yangcheng. Astăzi se va 
perfecta contractul pentru construirea a peste 2000 de locuinŃe. Este o companie care 
vine cu proprii angajaŃi. Au mai multe modele, unde au lucrat în Europa. Au fost şi la 
DirecŃia Muncii ca să vadă cum încadrează muncitorii. Fetele mele de la RelaŃii i-au 
sprijinit. 

MulŃumim şi colegilor de la  fostul Partid Democrat, domnului Iorgovan, că s-au 
ridicat şi ei şi ne-au dat câteva date precise pentru forŃa de muncă şi iată că am putut 
face  un prim pas. Oamenii au o seriozitate deosebită şi sper ca viitorii consilieri locali  
să fie vrednici să ducă mai departe proiectul iniŃiat de noi. 

Deci, toate, numai datorită acestui bun consiliu, mai puŃin meritul executivului. 
Dl.Ghergan Florian 
Chiar aşa. PuteaŃi să-i invitaŃi, să-i cunoaştem şi noi. Era important. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Au rămas să “bată în cuie” contractul şi să revină, dacă pot, până la sfârşit. 
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-au anunŃat absenŃa dl. Teban Andronic, dl. 
Blendea Zamfir, dl. Tonea Vasile şi dl. Kovacs Francisc. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Inainte de a intra in lucrarile sedintei doresc să vă prezint SentinŃa Civilă 

nr.599/2008 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului 
Deva a domnului Iacob Petru Florin şi depunerea jurământului de către acesta.   

Asupra demisiei doamnei Luchian Mirela, Judecătoria Deva s-a pronunŃat  şi a 
validat mandatul de consilier al domnului Iacob Florin Petru, următorul pe lista 
electorală a Partidului NaŃional Liberal.  
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Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, am ajuns şi noi în posesia hotărârii judecătoreşti. Noi am făcut 

o adresă Consiliului local prin care consilierul care urmează  în urma demisiei doamnei 
Luchian Mirela să fie de la P.S.D. Văd că, Consiliul local a făcut adresă la Judecătorie  
şi consideram că era necesar să avem o discuŃie pe această temă, pentru că doamna 
Luchian Mirela a ajuns consilier pe listele Partidului Social Democrat. Considerăm că nu 
este corect ca un consilier P.N.L. să ajungă acum în consiliu, datorită faptului că 
doamna Luchian Mirela Ionela a fost consilier sau a primit acest mandat de consilier pe 
listele partidului nostru. Dacă dumneavoastră aŃi considerat sau cineva din partea 
Consiliului local a considerat că trebuie să fie o propunere din partea PNL-ului, trebuia 
să fim şi noi consultaŃi, pentru că noi am făcut în termen legal adresă la consiliu să 
discutăm acest lucru.   

Considerăm că nu este corect să se pună în aplicare această hotărâre şi probabil  
Judecătoria nu ştie că şi noi am făcut o adresă, însă noi vom face aşa cum spune 
hotărârea, recurs în 15 zile de la comunicare. 

Am vrea dacă se poate să amânaŃi mandatarea noului consilier până când se 
clarifică. Nu aş vrea să-l pun într-o situaŃie sau să-l punem într-o situaŃie neplăcută pe 
domnul. 

Dl.Oană Nicolae Florin 
Am discutat cu colegul şi înainte de şedinŃă. SituaŃia este foarte clară. Cererea 

dânşilor nu este întemeiată.  
Doamna Luchian Mirela era membru P.N.L., consilier local. Judecătoria Deva a 

aprobat cererea depusă de P.N.L. şi în baza art.30 din Legea nr. 215/2001 şi a art. 96 
alin.9 din Legea 67/2004, a validat candidatura de consilier. 

Ceea ce solicită colegul din partea Partidului Social Democrat, consider că nu 
poate fi pus în discuŃie atâta timp cât sentinŃa  validează mandatul de consilier a 
domnului Iacob Petru Florin în Consiliul local al municipiului Deva, iar sentinŃa este 
executorie de la pronunŃare, deci din 12 februarie 2008. Urmează ca în momentul în 
care această sentinŃă va fi anulată, să discutăm dacă există altă situaŃie, dar astăzi 
trebuie să depună jurământul, este un drept al colegului nostru. 

D-ra Dara Oana 
Cererea Partidului Social Democrat a fost înaintată la Judecătoria Deva.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş vrea să spun şi eu clar şi despicat. Doamna a fost membru P.N.L. şi am fi fost 

în mod real  justificaŃi  să fie numit consilier de la P.N.L. pentru că s-a constatat demisia 
ei  din P.S.D. şi trecerea în P.N.L. 

În acelaşi timp trebuie să Ńinem cont de poziŃia domnului consilier Ghergan 
pentru că ea a fost aleasă pe lista PSD-ului, dar avem o hotărâre judecătorească care 
poate fi atacată. Până la soluŃionare, mai ales că mai sunt doar 2 luni de mandat pentru 
acest consiliu, cred că nu avem dreptul moral şi fizic să aruncăm pe apa sâmbetei nişte 
bani care se cuvin domnului consilier Iacob sau o poziŃie în consiliu, pe care o conferă 
legea şi statutul său, cel puŃin deocamdată în urma unei instanŃe judecătoreşti. 
 Eu  zic să-l validăm, să depună jurământul, iar dacă Judecătoria constată altceva 
la Curtea de Apel, eu nu cred că domnul consilier Iacob, dacă i se cere să restituie, nu o 
face.  

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

Rog asistenta sa se ridice in picioare. 
 Dl.Iacob Florin Petru 
 Depune jurământul de consilier. 

În acest moment Consiliul local este format din 20 de consilieri în funcŃie. 
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Dl.David Ioan 
În continuare, dau cuvântul domnului Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ordinea de zi este următoarea: 

Proiect de hotărâre, privind: 
1. Aprobarea noului Deviz General al investitiei “Piata agroalimentara – Deva” şi 

modificarea Hotararii Consiliului local nr.243/2007;   
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

2. Constituirea unitatii locale de sprijinire a actiunilor de lupta impotriva bolilor 
transmisibile ale animalelor; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
II. Diverse  

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu 

urmatoarele proiecte:  
1. Aprobarea reactualizarii Devizului general al investitiei “Retehnologizarea 

sistemului de termoficare in municipiul Deva-modernizarea retelelor de 
distributie” si modificarea Hotararii Consiliului local nr. 69/2005; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean 

2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 90/2007 privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru “Eliminarea pierderilor de caldura din punctele termice 
prin izolarea termica a instalatiilor si cladirilor” in municipiul Deva. 
niŃiator Primar Mircia Muntean 

 
Dl.David Ioan  
Supun la vot ordinea de zi cu modificarile propuse  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
 
NOTĂ: . În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1,2,1 suplimentar, 2 suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi,  
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Deviz General al investitiei “Piata agroalimentara – Deva” şi modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.243/2007;    

Dl. Rachita Ciprian 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Sunt bani care vin de la A.C.E., într-un sistem în parteneriat cu Consiliul local.  Şi 

anul trecut am obŃinut 10 miliarde de lei.  
 Dl.Ghergan Florian 

Domnule Preşedinte, îl felicit pe domnul Primar că în sfârşit intră în legalitate cu 
piaŃa, cu această lucrare. Toate lucrările care s-au executat acolo, săpăturile, cu tot ce 
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s-a făcut,  s-a făcut fără autorizaŃie de construcŃie. Dacă acest proiect nu se aprobă 
astăzi, s-a făcut ilegal. Îl felicit pe domnul Primar că a urgentat această proiectare şi că 
în sfârşit avem un proiect, ştim cum va apărea parcarea subterană pe care o cerem de 
la început şi ştim cum va apărea piaŃa. Proiectul celălalt era fără parcare subterană şi 
am cerut încă de la cealaltă propunere, care s-a făcut atunci cu acel mall, ca în subsolul 
pieŃei să existe o parcare subterană. Atunci s-a spus că nu există soluŃii. UitaŃi că există 
soluŃii şi  mă bucur că se va face piaŃă şi că intrăm în legalitate. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să răspund şi eu pentru că parŃial consider că mi-a fost atinsă onoarea şi 
nu o dată, la tot ceea ce s-a construit în municipiul Deva şi de care ne-am bucurat mai 
mult sau mai puŃin unii sau alŃii. De regulă cei care nu s-au bucurat sunt cei din opoziŃie, 
de regulă cei care spun că nu este bună telecabina, că ar fi bine drumuri, când se fac 
drumuri nu e bine că se face telecabina şi drumurile că sunt scumpe. Invocă mereu şi 
mereu aceleaşi sloganuri populiste. Şi cazul pieŃei nu este altceva decât situaŃia de la 
Ştrand, care a făcut obiectul verificărilor de la D.N.A. pentru că s-a inaugurat vineri şi 
sâmbătă s-a dispus autorizaŃia de construcŃie, lucru care nu a afectat absolut pe nimeni.  
Nu a afectat din punct de vedere al legalităŃii sau al costurilor cu nimic consiliul local. La 
fel s-a lucrat la magazinul Real, peste tot  în România se lucrează în acest sistem şi în 
acest fel, ca urmare şi piaŃa Devei se face respectând toate legile şi toată legislaŃia. Se 
dă organizare de şantier. Sigur că la organizarea de şantier se abordează şi teme de 
infrastructură şi se creionează. La fel s-a executat şi Shall-ul, MC Donalds. În urma 
autorizaŃiei de împrejmuire sunt şi lucrări colaterare care dintr-un anumit punct de 
vedere fac obiectul discuŃiilor prezentate de domnul consilier. Nu contest acest lucru, 
dar vreau să-i spun că nu există absolut nici o ilegalitate, nici un fel de prejudiciu, doar 
prejudiciul că îl realizăm noi şi un anumit grup de opoziŃie se opune sau că e un lucru 
bun şi un anumit grup de opoziŃie spune că nu este bun şi că ar fi trebuit să facem altă 
piaŃă şi nu asta pe care am promovat-o noi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu ne opunem. Nu este autorizaŃie de construcŃie, domnule Primar.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Există autorizaŃie de  împrejmuire, de  organizare de şantier. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Acolo se construieşte. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Fără să prejudiciem în nici un fel bugetul sau cheltuielile. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Apropo, dacă tot am discutat despre piaŃă. Noi am cerut  în nenumărate rânduri 
şi am făcut şi adresă, să ştim ce s-a întâmplat cu partea cealaltă care a fost deasupra 
pieŃei. Aş vrea ca organele competente să verifice dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, 
avem un proiect, avem autorizaŃie de construcŃie, de demolare, unde să vedem ce era 
în proiect, ce s-a întâmplat cu materialele. Am cerut de la început pentru că sunt 
oameni, nu trebuie să vă supăraŃi pe noi, dar sunt oameni care ne întreabă. S-au dus 
sau nu ştiu, dar haideŃi să fim transparenŃi şi să spunem “da, domnule, s-au depozitat 
acolo, s-a întâmplat aşa, s-au recuperat atâŃia bani, asta este”, conform proiectului, 
conform autorizaŃiilor care s-au dat. 
 Dl.Morar Marcel 
 Vreau doar să fac o observaŃie. Cel puŃin din punctul meu de vedere este destul 
de interesantă conduita domnului consilier de la P.S.D. Ńinând cont de faptul că dintr-un 
punct de vedere şi la un proiect de hotărâre invocă legalitatea în timp ce la precedenta 
discuŃie susŃinea ca acest consiliu local să nu ia de bună o hotărâre judecătorească. 
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Asta cred că s-a şi consemnat şi  probabil că din acest punct de vedere ar merita o 
observaŃie mai pertinentă din partea altor colegi. 
 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 16 consilieri prezenŃ,. 
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 art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi, 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi, 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi, 
Supun la vot art. 6 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.93/2008 
 

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

locale de sprijinire a actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor; 
D-na Cloz Doina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.David Ioan 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala a avizat  favorabil. 

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

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 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 art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi, 
Supun la vot art. 4 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.94/2008 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
reactualizarii Devizului general al investitiei “Retehnologizarea sistemului de termoficare 
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in municipiul Deva-modernizarea retelelor de distributie” si modificarea Hotararii 
Consiliului local nr. 69/2005; 
 

D-na  Petrica Mihaela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule preşedinte, constat că există o hotărâre prin care s-a aprobat Studiul 

de fezabilizate. Şi în articolul 2 din acea hotărâre se spune că “finanŃarea lucrărilor se 
face din bugetul consiliului municipiului Deva şi din alte surse de  finanŃare”. Deci, avem 
o hotărâre. Ce facem acum este să fixăm o sumă care să se plătească din bugetul 
Consiliului local. Întrebarea mea este, avem suma în bugetul Consiliului local, aceste 20 
de miliarde prinse în bugetul Consiliului local?  
 D-na Nicula Viorica 
 Deocamdată numai se depune proiectul pentru finanŃare. Până când se vor aloca 
banii, la prima rectificare vor fi alocate fondurile. 

Dl.Ghergan Florian 
Aici nu spune de nici un proiect. În cealaltă există studiu aprobat.  

 D-na Nicula Viorica 
 Să precizăm sursele de finanŃare. Una este din surse atrase… 

Dl.Ghergan Florian 
Acelaşi lucru era şi dincolo. 

 D-na Nicula Viorica 
Dincolo nu era individualizată suma. Acum, pentru că aceste proiecte nu se pot 

depune dacă nu este şi o garanŃie a Consiliului local că va asigura aceste sume, este 
nevoie de hotărâre de consiliu. În cazul în care proiectele vor fi eligibile, noi vom 
cuprinde la prima rectificare aceste fonduri în buget. 

Dl.Ghergan Florian 
Deci, noi nu avem în buget prinse aceste sume? 

 D-na Nicula Viorica 
Se vor prinde. Nici nu este necesar până când proiectele nu sunt considerate 

eligibile. 
Dl.Ghergan Florian 

 Să înŃeleg  că nu se vor realiza aceste lucrări până când nu se va aproba 
proiectul.  
 D-na Nicula Viorica 

De către unitatea finanŃatoare, de către A.C.E. şi alte surse. Sunt mai multe 
proiecte unde se pot depune pe partea de energie termică. 

Dl.Ghergan Florian 
Acolo s-a cerut ca noi să venim cu contribuŃia aceasta? 
D-na Nicula Viorica 
Da. Este cofinanŃare. 
Dl.Ghergan Florian 
Aici nu scrie şi am cerut explicaŃii. 

 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 16 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 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 art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi, 

Supun la vot art. 4 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.95/2008 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea  
Hotararii Consiliului local nr. 90/2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
“Eliminarea pierderilor de caldura din punctele termice prin izolarea termica a 
instalatiilor si cladirilor” in municipiul Deva. 

D-na  Petrica Mihaela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Ardelean Nelu 
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 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 art. 3 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.96/2008 

Diverse 
Dl.David Ioan 

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

Deva, 29 februarie 2008 
           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

      David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 

Red.  
Stănici Ramona Silvia 


