
 
 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 29 ianuarie 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, precum şi a DispoziŃiei  
Primarului municipiului Deva, nr.104/2008. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi  20 consilieri din numărul total de 20 
de consilieri in functie. 

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 20 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până 
la această oră un număr de 19 consilieri. Întârzie la şedinŃă domnul consilier Oană 
Nicolae Dorin. 

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 17 ianuarie 2008, precum 
şi a procesului verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesului - verbal al 
şedinŃei Consiliului local din data de 17 ianuarie 2008, însoŃită de un proces-verbal în 
care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 17 ianuarie 2008. 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.59/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 20 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte şi 1 punct suplimentar. S-au 

adoptat 3 hotarari, respectiv de la nr.1 - 3.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 17 ianuarie 
2008.
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  Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 

ianuarie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 ianuarie 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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. 1.  Informare privind activitatea Serviciului public local de asistenta sociala 
pe anul 2007; 

            2. Raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav   
            pentru anul 2007 – semestrul al doilea; 
II. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local 
al municipiului Deva a doamnei Luchian Mirela Ionela; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama 
contribuabilului Sabau Maria cu domiciliul in Deva, str.Bejan, bl.60, 
ap.39; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama 

contribuabilului Ariesan Todosia cu domiciliul in Deva, Al. Crisului, bl.48, 
ap.70; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama 

contribuabilului Ghibu Violeta cu domiciliul in Deva, Aleea Plopilor, 
bl.G1, ap.17; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea participarii Municipiului Deva in calitate de Oras Pilot la 

proiectul European Model „Managementul domeniului energetic la nivel 
local” si cofinantarea Proiectului de la bugetul general al Municipiului 
Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului in baza 

Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

8. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.525/2007 privind 
aprobarea prelungirii termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta 
destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Serviciului 
public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Schimbarea destinatiei spatiului situat in Deva, b-dul Decebal, bl.M, 

parter, in suprafata de 50,10 mp., din „sediu partid politic” in „sediu birou 
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parlamentar” si inchirierea acestui spatiu catre domnul Ioan Cristea – 
deputat al circumscriptiei Hunedoara;    

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea noului deviz general pentru obiectivul de investitii „Rampa 

acces persoane cu handicap la Serviciul public local de asistenta sociala 
Deva” şi Modificarea Hotararii Consiliului local nr.225/2006; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Reglementarea gratuitatii transportului local in comun pe raza 

municipiului Deva si a satelor apartinatoare;   
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

12. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Blocuri de 
locuinte sociale Deva, str.Prelungire Zavoi”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea studiului de fezabilitate „Cladire pentru birouri P+1+M – 

Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

14.  Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Intretinere 
si reparatii strazi, alei carosabile, trotuare si drumuri de pe raza 
municipiului Deva in perioada 2008,2009,2010 şi 2011”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Lotusului, Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

16. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 
drum de acces din strada Sadoveanu, Deva”; 

             IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Azur, Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

18. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 
strada Tineretului, Deva”; 

             IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Semaforizarea B-dul Decebal – zona BRD din municipiul Deva”; 
             IniŃiator Primar Mircia Muntean   

20. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 
„Semaforizarea B-dul Decebal – zona Piata din municipiul Deva”; 

             IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea studiului de fezabilitate „Retele hidroedilitare pentru blocuri 

locuinte sociale prelungire strada Zavoi, Deva”;  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

22. Aprobarea studiului de fezabilitate la investitia „Amenajare Piata Victoriei 
– Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.439/2007; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

24. Trecerea -unui teren in suprafata de 190,00 mp din domeniul public in 
domeniul privat al municipiului Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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25. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 190,00 mp., din 
domeniul privat al municipiului Deva, in favoare SC Ozana Prod SRL 
Deva;  

           IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiuului 

Deva, a unor mijloace fixe care deserveau sistemul public de distributie 
al energiei termice din municipiul Deva, aflate in administrarea SC Calor 
SA Deva – in vederea casarii; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Rezilierea contractului de comodat nr.7/356/2006; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.445/2007 privind aprobarea 

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

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Reglementarea activitatii Teatrului municipal Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Transmiterea in folosinta gratuita a vestimentatiei si a unor obiecte de 

inventar Asociatiei „Salvital” Hunedoara;  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

32. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 
„Semaforizarea intersectiei Calea Zarandului – Bdul Mihail Kogalniceanu 
din municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Semaforizarea intersectiei Calea Zarandului – Bdul Nicolae Balcescu 
din municipiul Deva”; 

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

pentru „Construire imobil P+1E spatii comerciale si birouri”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

35. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul de investitii 
„Intretinere si reparatii strazi, alei carosabile, trotuare si drumuri de pe 
raza municipiului Deva pentru anii 2005,2006,2007 şi 2008; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 

III.  Diverse 
  
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatoarele 
proiecte:  
 

1. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Strada de 
legatura intre strada C.A. Rosetti şi Aleea Zambilei din municipiul Deva”; 

2. Constituirea “Asociatiei de dezvoltare intercomunitare” “Aqua Prest Hunedoara” 
3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

realizare “Centru de servicii si vanzare Volkswagen reprezentanta auto VW – 
Deva” 

4. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 
realizare “Complex Comercial European Retail Park”, Deva- Sîntuhalm; 
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5. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 
realizare “Ansamblu Rezidential Dealul Merilor”, Deva – Sîntuhalm; 

6. Aprobarea documentatiei urbanisticefaza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare 
“Ansamblu locuinte Rezidenza Verde”, Deva – Sîntuhalm; 

7. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 
realizare “Hotel D+P+5-6 E”, Deva – Sîntuhalm;    
 
În calitate de iniŃiator, retrag de pe ordinea de zi punctul 34. 
 
Dl. David Ioan 
Aş dori să fac o precizare. Au venit în sală un număr de cetăŃeni din zona  bl.E 

care au  
de ridicat o problemă. Ca să nu-i Ńinem până la sfârşitul şedinŃei, aş dori ca după 
adoptarea ordinii de zi să le dăm lor cuvântul, promiŃându-vă că vor fi foarte 
succinŃi. 

Supun la vot ordinea de zi cu modificarile propuse.  
      S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 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 1,2,10-22, 28-30, 32,33,35 pct.1 suplimentar se adoptă cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:3-6,34, pct.suplimentare 2-
7 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor 
art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele:7,8,9,23-27,31 se adopta cu votul a 2/3 din numarul total al 
consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 28 necesita vot secret.  
 
Dl. David Ioan 
Domnule Stoian, foarte scurt şi succint, aveŃi cuvântul. Vă rog frumos să fiŃi 

foarte obiectiv. 
 Dl.Stoian 
 Îmi cer scuze şi îngăduinŃă pentru masa întregului Consiliu al municipiului 
Deva.Am venit cu câŃiva reprezentanŃi ai bl.E14, reprezentanŃi ai întregii asociaŃii si 
avem o rugăminte. De fapt, avem trei probleme pentru care cerem sprijinul Consiliului 
municipal Deva. Am mai vorbit anul trecut cu domnul Primar şi cu alŃi delegaŃi de la 
Primărie. Revenim la nişte adrese, pe scurt.  
 La ce se referă? Să ne acordaŃi un sprijin pentru realizarea de parcări pentru 
autoturismele din zonă, este vorba de Aleea Crizantemelor, zona MioriŃa dar în spate. 
În faŃă sunt parcări rezervare ale OTP, SanPaolo, Unicredit şi taximetre. Ce se 
întâmplă? Parcarea este supraaglomerată, s-au înmulŃit numărul de maşini. Tot în 
aceste parcări, pe lângă maşinile riveranilor, parchează salariaŃii şi clienŃii care vin la 
acele bănci. Efectiv dimineaŃa oamenii noştrii nu mai pot să iasă cu maşina să meargă 
la servici sau vin după-masa nu mai au unde parca. Este o aglomeraŃie infernală, nu 
se mai poate. Oamenii vor o parcare în spate, unde a fost. Şi aşa este o zonă 
verde în spate care nu este întreŃinută nici de noi, nici dumneavoastră nu mai aveŃi 
putere, gardul acela viu s-a rărit. Sunt specialiştii, de aceea m-am adresat domnului 
Primar, apelând la serviciile din subordine. Ne depăşeşte pe noi ca şi asociaŃie. 
 A doua problemă este cuprinderea în planul de investiŃii şi reabilitare a reŃelei 
de canalizare a municipiului Deva, înlocuirii tubulaturii existente, a canalului  exterior 
de-a lungul Aleii Crizantemelor, din tuburi termo Ø 300 în tuburi Ø 500 mm şi 
asigurarea pantei de scurgere spre Mărăşti. Pe Zamfirescu am făcut nişte studii cu 
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domnul Bucur şi nu permite diferenŃa de cotă. Este 70 de cm capătul Zamfirescului 
mai înalt şi nu permite. Se înfundă în continuu acest canal. Tot aşa s-a întâmplat şi 
aici.  Canalizarea a fost proiectată pentru blocul nostru E14 şi în decurs de 10 ani au 
mai apărut încă 6 blocuri cu  480 de apartamente şi 1000 de locuitori, pe aceiaşi 
canalizare care 5% este colmatată la acele parcări. La toate ploile  torenŃiale se 
infundă, plus grăsimile de la acele restaurante de la MioriŃa. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Se poate prinde în proiect. 
 Dl.Stoian 

Azi am fost. Nu este prins deocamdată. Împotriva tuturor prevederilor s-a 
scăpat. Nu este prins în planul de reabilitare cu ISPA. 

A treia problemă, este sprijinul Primăriei. Domnule Primar, aici numai 
dumnevoastră.... este o propunere bună. Printre puŃinele propuneri dacă nu singura 
propunere a Guvernului şi a Primăriei care era în concordanŃă cu asociaŃiile, acea 
distribuŃie pe verticală orizontală a agentului termic şi a căldurii. 

 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Ale Guvernului toate sunt bune şi ale Primarului. 
 Dl.Stoian 
 Am înŃeles că a fost mai mult Primăria, propunerea Calor-ul şi că Guvernul ar fi 
preluat-o. Ce sprijin am vrea aici? Acea subvenŃie de 50 sau chiar 100% pe casa 
scării măcar. Domnule Primar, am aici o propunere. Aşa cum operatorii aceştia de 
telefonie mobilă ca să atragă clienŃii dau reducere la aparate 50% sau 100% dacă se 
face abonament pe 2 ani, haideŃi să facem şi noi aşa. Dăm pe casa scării cu 
subvenŃie de la Primărie cu condiŃia ca acei locatari să rămână 3 sau 5-10 ani în 
sistemul central şi beneficiază de treaba aceasta. Dacă nu, devin insuportabile cu 
pierderile care sunt. 
 Dl.David Ioan 
 În sală este prezent şi domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule Claudiu, care este situaŃia aici? 
 Dl. Claudiu Simionescu 
 Sunt o parte de studii şi programe care s-au iniŃiat în 2006. Unele într-adevăr 
au reuşit să se realizeze.A fost acea hotărâre pe care a făcut-o consiliu local de 
aprobare a instalaŃiilor de distribuŃie până la limita de propietate a apartamentelor. 
 Am spus la fiecare asociaŃie că este şi datoria lor să poată să demareze partea 
aceasta  de studii ca să poate să înainteze hotărârea Ministerului AdministraŃiei şi 
Internelor pe dezvoltarea condominiilor. 50% din investiŃie se suportă de locatar şi 
50% de către Minister. Noi ce am avut fondurile de la Minister, ce am avut cuprinse în 
2006, în 2007 le-am finalizat. Acum doar să iniŃiem studii şi să le prindem şi într-
adevăr oamenii ca atare să poată să vină cu cereri, să poată să demareze. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Ce trebuie să facă? 
 Dl.Stoian 
 Mai este o problemă, domnule director. Domnul Vidalis, am fost luni la dânsul, 
a spus că face arhiva pentru predare la Mintia şi nu mai preia nici un proiect, nici o 
comandă. Sunt sistate. Fără documentaŃie nu putem. DocumentaŃia am vrut prin 
dumneavoastră, că sunteŃi furnizorul. 
 Dl. Claudiu Simionescu 
 Am mai discutat. Ca să pot să ştiu că am o siguranŃă în consumatori, am cerut 
să se poată, să vină cu cereri toŃi consumatorii. Degeaba vorbim când nu există o 
cerere fizică că doreşte să devină client al sistemului de termoficare. Nici măcar nu 
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este un contract încheiat ca să pot să am o garanŃie să fac aceste demersuri pe studii, 
proiecte, aducere de bani, susŃinerea proiectelor în consiliul local ca să le finalizăm. 
 Dl.Stoian 
 Aici a fost o mică neînŃelegere. Domnul Vidalis nu ne-a putut prezenta o 
valoare aproximativă, să pot vorbi cu locatarii. Nu am putut să spun o sumă la locatari. 
Locatarul nu a putut spune  „da ”, dacă nu am putut spune suma. 

Dl. Claudiu Simionescu 
 Este adevărat, dar trebuie făcut un studiu şi un proiect. Asta înseamnă timp şi 
bani. 
 Dl.David Ioan 
 Nu este de competenŃa noastră, a consiliului local. Am notat noŃiunea cu 
parcarea. Celelalte două rămân să le discutaŃi. Canalizarea cu mine, termoficarea cu 
domnul Claudiu. 
 Dl.Stoian 
 Am înŃeles. O să mai revin în 2-3 luni în cerc mai restrâns, la dumneavoastră şi 
la domnul Primar. Vă mulŃumesc foarte frumos în numele asociaŃiei. V-aş ruga să ne 
ajutaŃi că este o asociaŃie bună, toŃi sunt cu plata la zi şi la furnizori şi la impozitele pe 
maşini, apartamente. 
 Vă urez succes şi mulŃumim pentru înŃelegere.  
   

I. 1.  Informare privind activitatea Serviciului public local de asistenta sociala 
pe anul 2007; 

            2. Raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav   
            pentru anul 2007 – semestrul al doilea; 

                  Prezinta d-na Ivan Elena Sef Serviciu Serciciu public local de 
asistenta sociala.     
II.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Deva a 
doamnei Luchian Mirela Ionela. 

D-na Oana Dara 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
NotaŃi: “Regretele mele!”. 
Dl.David Ioan 
“Regretele domnului łonea”, vă rog să consemnaŃi. 
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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.4/2008 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu vreau să-i mulŃumesc totuşi consilierei, chiar cu titlu de glumă a unui 

consilier, łonea, pentru că în ceea ce priveşte responsabilităŃile domniei sale pentru 
buna administrare, pentru problemele cetăŃenilor, pentru manifestările care au avut loc 
daŃi-mi voie să vă spun că a fost unul dintre consilierii prezenŃi la mai toate acŃiunile 
întreprinse de Consiliul local şi de Primăria municipiului Deva. Sigur că, restul 
lucrurilor se mai pot discuta, dar aici a fost una dintre consilierele bune care sper să 
fie înlocuită cu aceiaşi putere de muncă şi dorinŃă de a face ceva.  

Dl.Ghergan Florian 
Înseamnă că am ales bine. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cu toŃii. 

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

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

D-na Diana Felea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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 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.5/2008 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii 

de scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama contribuabilului Sabau Maria cu 
domiciliul in Deva, str.Bejan, bl.60, ap.39;  

D-na Carla Popa 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Păcurar Călin 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut o corectare. S-a 
omis la  

articolul 1 numele contribuabilului şi dorim completarea. 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 



 9 

Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget 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, Ńinând cont de propunerea 
de completarea  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  
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.6/2008 
Punctul 4   

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

de scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama contribuabilului Ariesan Todosia 
cu domiciliul in Deva, Al. Crisului, bl.48, ap.70; 

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget 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 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.7/2008 

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

de scutire de la plata impozitului pe cladiri pe seama contribuabilului Ghibu Violeta cu 
domiciliul in Deva, Aleea Plopilor, bl.G1, ap.17; 

D-na Carla Popa 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
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Comisia de buget 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 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.8/2008 

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

participarii Municipiului Deva in calitate de Oras Pilot la proiectul European Model 
„Managementul domeniului energetic la nivel local” si cofinantarea Proiectului de la 
bugetul general al Municipiului Deva; 

 
D-na Izabela Tusa  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil.    
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget 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 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 art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 
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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.9/2008 
Punctul 7   

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; 

D-na Daniela Muntianu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
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 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.10/2008 

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

Anexei la Hotararea Consiliului local nr.525/2007 privind aprobarea prelungirii 
termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, 
aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Daniela Muntianu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl. Kovacs Francisc 
În sală se află preşedintele acestui partid. Vă rog să-i dăm cuvântul să-şi spună 
punctul  

de vedere. Vreau să spun că, departe de mine a fi un mare simpatizant al 
preşedintelui de la acest partid  cu care am lucrat la viaŃa mea. 
 Dl.łonea Vasile 
 Mie mi se pare că proiectul propus  pe ordinea de zi este şi incorect şi nelegal. 
Incorect pentru că vrem să desfiinŃăm aproape un partid politic, luându-i sediul. Pentru 
că există obligativitatea autorităŃilor locale de a acorda sedii ca să-şi poată desfăşura 
activitatea  partidele politice şi nu spune acolo “mari, mici, mijlocii, parlamentare, 
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neparlamentare.” Deci, trebuie să-şi desfăşoare viaŃa politică orice partid. Şi unele 
dintre noi am fost mici şi am devenit mari după aceea. S-ar putea ca  şi despre unii 
dintre noi să se întrebe peste 1 an-2, cine au fost sau cine sunt ăştia acum. Nu aşa 
trebuie pusă problema. 
 Spun că este incorect pentru că, cu 2-3 săptămâni înainte am votat în 
unanimitate – vă reamintesc, în unanimitate – să prelungim închirierea acestor spaŃii. 
Atunci nu a fost o obiecŃie de nici un fel, ba mai mult, motivaŃia acum pentru care vrem 
să le  luăm spaŃiu şi să desfiinŃăm un partid politic, este pentru că acolo îşi desfăşoară 
activitate FundaŃia Muncii. Trec peste faptul că, prin însăşi denumirea acestui partid, 
munca este încorporată în valorile acestui partid. Trecând peste asta, dumneavoastră 
domnule Primar, aŃi aprobat cu mânuŃa dumneavoastră şi aŃi semnat aici 
subînchirierea către fundaŃie. Nu spun că aŃi greşit la timpul acela, chiar aŃi făcut un 
lucru corect la timpul acela, pentru că eraŃi obligat – eram obligaŃi ca autoritate, nu 
dumneavoastră – eram obligaŃi să acordăm un spaŃiu şi fundaŃiei, unde să-şi 
desfăşoare activitatea. Asta este sub aspectul corectitudinii şi al moralităŃii unora 
dintre noi, care acum am votat aşa şi peste o săptămână votăm invers, total invers şi 
nu este corectă treaba aceasta. Înseamnă că unii nu au avut o poziŃie corectă, ori 
atunci ori acum. 
 Din punct de vedere legal, dumneavoastră aŃi invocat că anulaŃi închirierea 
sediului unui partid politic pentru că acordă sprijin către FundaŃia Muncii. Eu vă 
reamintesc că FundaŃia Muncii, după ce noi aprobăm prelungirea închirierii spaŃiului, 
ei trebuie să încheie un nou contract. În faza aceasta nu există aşa ceva. S-ar putea 
ca acum, după ce noi am prelungit închirierea, să rămână partid politic şi să nu 
deschidă fundaŃie în altă parte.  

În continuare mai există şi altă problemă şi cu asta termin. În momentul când 
vrem să fim corecŃi şi să nu amestecăm partea de fundaŃie cu partidul, trebuie să-i 
atenŃionăm să le trimitem un avertisment scris să-şi mute sediul,  nu aşa hodoronc 
tronc să-i scoatem în stradă afară, pentru că dumneavoastră vreŃi să acordaŃi acest 
spaŃiu unui parlamentar. Nu am nimic personal. Dar, nu putem totuşi să scoatem un 
partid cu câŃi oameni are, mulŃi, puŃini,  în stradă şi să lăsăm un om acolo. Pentru că, 
eu vă reamintesc, P.S.D. nu a cerut nici un spaŃiu pentru nici un parlamentar, şi-a 
gospodărit  cu grijă spaŃiile pe care le are, a făcut birouri suprapuse. Dumneavoastră 
la fel, şi liberalii până când aŃi pus ochii pe nişte spaŃii care probabil – nu aş vrea să fiu 
aşa un fel de oracol – s-ar putea să ia altă destinaŃie.  
 Eu deocamdată mă mulŃumesc să atrag atenŃia cu treaba aceasta. Deci, în 
principiu şi în propoziŃie finală  nu sunt de acord cu acest proiect.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş dori să facem o explicaŃie. Mi se pare corectă poziŃia domnului łonea. Chiar 
apeciez că a spus că Primarul face numai lucruri bune. 
 Dl.łonea Vasile 
 Şi nu numai! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sau sigur, în majoritate de 80%. Am şi spus că din 10 lucruri bune, este normal 
să greşesc 2. Nu fac nici o ironie.  Sunt şi eu de acord, însă ce nu s-a spus în faŃa 
dumneavoastră şi aş vrea să susŃineŃi cu vehemenŃă punctul meu de vedere pentru 
transferul acestei fundaŃii într-un spaŃiu super decent în care noi Primăria ne implicăm 
şi dorim să-i reamenajăm exact în conformitate şi cu cea ce desfăşoară domnia sa 
acolo în sediul actualei grădiniŃe, lângă sediul Romsilva. Undeva aproape de piaŃă, 
aproape de toate. Nu există o scoatere forŃată a unui partid politic, deşi să zicem că în 
ultima perioadă activitatea lor a fost mai redusă sau, mă rog, viitorul va demonstra cât 
de activă este. Dânşii execută o activitate şi ca urmare noi îi sprijinim să o facă în 
continuare. 
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 Din celălalt punct de vedere, aş veni sigur cu o contrapropunere pentru că nu 
se dă parlamentarului Cristea. Acum da, există un subiectivism pe care mi-l asum şi 
eu şi chiar mă duc mai departe. Cristea este prietenul meu şi probabil va suna plăcut 
la cei care ne privesc în televiziuni să spună  “Da, uite domnul Primar recunoaşte că 
deputatul Cristea este prietenul lui şi că a dat spaŃiul acesta”. Nu i l-am dat la domnul 
Cristea, stimaŃi colegi. Încă o dată vă repet, de 5 ori acest lucru ca să  înŃelegeŃi, nu i l-
am dat la domnul Cristea.  Încă o dată vă spun, nu i l-am dat la domnul Cristea, l-am 
dat Parlamentului României şi aşa cum domnul Cristea numai printr-o întâmplare a 
ajuns deputat pentru 1 lună sau pentru 10, maxim 10 – pentru  că legea spune că nu 
se pot amâna mai  mult de 1 martie 2009, cum spun speculanŃii, unui alt deputat care 
veşnic va veni la Consiliul local, la primarul care va veni şi va spune “Domnule nu mă 
duceŃi nu ştiu unde că eu trebuie să am şi eu…. sunt parlamentar român şi am nevoie 
de o instituŃie sau de un spaŃiu într-o poziŃie cât mai adecvată să pot prelua 
problemele cetăŃenilor.” Nu este a domnului Cristea şi ca atare poimâine poate să fie 
şi un parlamentar P.S.D., şi un parlamentar P.R.M. sau a oricărui alt partid şi cu dragă 
inimă. În aceiaşi situaŃie este şi spaŃiul Partidului Conservator. Nu are o situaŃie foarte 
roz şi are sediul lângă cafenelele de lângă statuia lui Decebal. 

Mai departe, că a venit  vorba de Partidul NaŃional Liberal, vreau încă o dată să 
le reamintesc consilierilor. Cu ajutorul dumneavoastră şi a vechiului consiliu, printr-un 
abuz, pentru că este deja un abuz strigător la cer, iar directorul nu este membru al 
P.N.L.-ului este membru al P.D.-ului. Statistica stă în spaŃiul P.N.L. abuziv. Stă în 
spaŃiul P.N.L. de 5 ani de zile. Ea ar trebui să stea în stradă sau să stea unde vor ei. 
Pentru că ştim sontajele cum ne anunŃă, de la 40 şi ceva…. şi când vine realitatea are 
20 şi ceva.  

Dl.Ghergan Florian 
De ce nu le facem spaŃiul, că au spaŃiu în sediul acela?! 
Dl.Kovacs Francisc 
Iar alŃii 17%, domnule Primar. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Măcar noi  am fost cotaŃi cu 17%. Dumneavoastră aŃi fost cu 40 şi ceva şi aŃi 

ajuns la 20 şi ceva. 
Dl.łonea Vasile  
SpaŃiul Statisticii l-aŃi vândut. AŃi ridicat toate mâinile. 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este domnule vândut, vă rog, domnule łonea, nu mai dezimformaŃi. HaideŃi 

că acum vreau să rezolvăm problema. Acum vreau o dezbatere vie şi pe amănunt. 
Rog consilierii să voteze pentru Parlamentul României şi pe veci să rămână 
Parlamentului României spaŃiile acestea pentru că vom avea mereu probleme cu toŃi 
senatorii şi deputaŃii care vor urma. 
 Statistica stă… Te rog frumos Elena să punctezi cine este proprietar acolo, pe 
spaŃiul Statisticii. 
 D-na Ivan Elena 
 Este P.N.L.. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi-l foloseşte de 5 ani abuziv. Eu nu-i scot afară, dar nici nu pot să tolerez chiar 
toate fundaŃiile şi să nu ofer nici un……Am mai păŃit-o şi să ştiŃi că nu mi-a luat 
apărarea nici domnul łonea, nici nimeni, când domnul Oprea şi-a montat cortul în faŃa 
Primăriei şi era totuşi parlamentar român. Şi-a montat cortul în faŃa Primăriei şi a fost 
colegul meu domnul Oprea. Eram atunci în alianŃă, în C.D.R. şi nu am putut să-i ofer o 
altă poziŃie. ToŃi putem trece cu parlamentarii noştrii printr-o astfel de situaŃie.  

SpaŃiul nu revine la Cristea, ci revine Parlamentului  României. MulŃumesc. 
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Dl.Dinu  Ioan 
 Vă mulŃumesc pentru posibilitatea de a ridica câteva probleme în faŃa consiliului 
municipal.  
 Eu aş ruga Consiliul să aibă în vedere că ar fi pentru a doua oară în câŃiva ani 
de zile când un partid mai mic şi un partid socialist este evacuat sau dat afară din 
sediu. Fostul P.S.M., eram la P.S.M. atunci, ştiŃi că P.S.M.-ul a fuzionat cu P.S.D.-ul., 
noi am înfiinŃat în alt partid, Partidul AlianŃa Socialistă (fost PSM). Deci, P.S.M.-ul a 
fost deasemenea evacuat şi trimis pe Depozitelor într-o casierie de 2 metri. Am stat 
acolo o perioadă destul de lungă şi am paralizat întreaga activitate politică. La ora 
actuală, dacă se întâmplă acelaşi lucru, noi ca un partid tânăr de 3 aproape 4 ani, un 
partid care într-adevăr suntem mic, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim mutaŃi de 
câte ori apare o situaŃie, să fim mutaŃi dintr-un sediu în altul. În plus de asta, noi am 
făcut cerere către Primărie de 1 an de zile pentru cumpărarea sediului. Ni s-a răspuns, 
ni  s-a stabilit preŃul. S-a spus şi este scris în răspunsul Primăriei, că s-a inclus în 
bugetul pe acest an valoarea respectivă şi practic nu s-a mişcat nimic. Am făcut 
revenire, am legea Guvernului în legătură cu cumpărarea sediilor partidelor unde 
spune foarte frumos “partidele pot cumpăra sediile”. Noi am făcut cerere şi nu avem 
posibilitatea să cumpărăm acest sediu. Am făcut această problemă mai mult pentru 
fundaŃie pentru că, nu ştiu dacă câŃiva dintre consilieri sau din conducerea Primăriei 
cunosc – domnul Primar cunoaşte pentru că l-am informat de câteva ori – FundaŃia  
Muncii a desfăşurat activitate de 12 ani  pot să spun fără profit, pentru că noi am Ńinut 
cursuri de calificare cu mii de oameni cu preŃurile cele mai mici, am calificat sute de 
oameni tineri mai ales fără posibilităŃi - gratuit, am calificat peste 300 de romi gratuit, 
peste 90% i-am băgat în servicii, i-am ajutat. Unii au făcut practic şi au rămas pentru 
că ne-am Ńinut de ei, am făcut o treabă bună zic eu. Dacă noi la ora actuală avem 100 
de oameni pe care-i calificăm, în  4 cursuri de calificare, zi de zi ne desfăşurăm 
activitatea pentru această treabă, ce facem noi cu peste 100 de oameni acolo unde ni 
se spune că putem merge, să ne mutăm acolo? Eu am fost. Vă spun sincer, nu mă 
pot muta acolo. Este o simplă sală, cu jumătate din tavan igrasie. Acolo este un 
depozit al Primăriei unde Ńin urnele şi steagurile, nu este pentru aşa ceva, nu este 
pentru un sediu de partid sau pentru sediu de fundaŃie. Nu se pot desfăşura activităŃi 
acolo, vă rog să ne înŃelegeŃi. Noi ne desfăşurăm aici. Nu am supărat pe nimeni 
niciodată în 4 ani de zile, nu ne-am amestecat, nu ne-am băgat  în fel şi fel de acŃiuni 
ca alŃii – nu vreau să dau nume. Ne-am văzut de treburile noastre, am desfăşurat 
activitate, am participat la toate acŃiunile la nivel de judeŃ şi la nivel de municipiu care 
s-au organizat, activităŃi culturale. Am ajutat cămine de copii, am ajutat cămine de 
bătrâni, am dat milioane, am ajutat milioane de oameni, oameni necăjiŃi să-şi facă 
operaŃii. Am ajutat la oftalmologie cu capital, cu 45 de milioane să avem activităŃi. Noi 
ce am realizat, am realizat pentru oameni, nu în folosul nostru. Puteam să facem 
economii şi să  cumpărăm un sediu, dar nu ăsta este scopul fundaŃiei.  

Solicităm Consiliului să ne lase acolo unde suntem pentru că nu supărăm pe 
nimeni. Noi desfăşurăm activitate decentă, bună, oamenii ne apreciază pentru treaba 
aceasta. Nu am făcut popularizare, nu am scris niciunde, nici în presă, nici la 
televiziune să mergem să ne lăudăm că am făcut una sau alta dar, asta nu înseamnă 
ca noi de acum încolo să închidem activitatea. Vă spun, sunt în derulare 4 cursuri, 
sunt peste 100 de oameni şi avem în continuu programe şi vrem să facem acestea şi 
în folosul municipiului cât şi al judeŃului. Dacă noi vom fi scoşi de acolo, nu ştiu unde 
ne vom putea desfăşura. Ne-am dotat şi noi cu ce trebuie acolo, pentru sala de curs 
se distruge tot. Am investit pentru curentul electric, pentru că era legat de cantină şi 
tot timpul ne şicanau, ne stingeau lumina. Până nu le dădeam bani nu ne rezolva 
problema. Am făcut nişte investiŃii acolo.  
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Am făcut de 3 ani de zile cerere la Primărie pentru că plouă, deeasupra undeva 
este o  

fisură şi plouă în sediu de 3 ani de zile, stăm cu găleata. Dacă vine domnul deputat, 
stă cu găleata acolo să ducă apa în baie? S-a spus că nu sunt fonduri pentru 
Primărie. Este exterior, nu este problema noastră. Noi am băgat vreo 3 milioane 
acolo, dar nu am reuşit să rezolvăm problema.  
 Deci, am rugămintea să fim lăsaŃi acolo ca să ne putem desfăşura activitatea, 
pentru că nu are nimeni de pierdut, numai de câştigat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 V-am înŃeles poziŃia. Doamna Elena, au posibilitatea să-şi desfăşoare 
activitatea în spaŃiul din Gojdu, de lângă Romsilva? 
 D-na Ivan Elena 
 Da, pentru că acea cameră - deocamdată este o cameră – noi am explicat 
domnului că în momentul în care grădiniŃa îşi restrânge activitatea va mai rămâne 
disponibilă o cameră, vor fi două camere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Plus posibilităŃi de amenajări. Nu mai au unde să se extindă, nu mai au ce să 
facă, aici este … 

Dl.Dinu  Ioan 
 În casă de 100 de ani care nu mai este pentru aşa ceva, trebuie să înŃelegeŃi.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 100 de ani avem şi noi. Mâine, poimâine am eu 100 de ani. Toată lumea o să 
aibe vârsta asta, şi casele şi oamenii. 
 D-na Ivan Elena 
 Sunt condiŃii. Este încălzire cu gaz acolo, este baie făcută. 

Dl.Dinu  Ioan 
 Domnule Primar, eu am făcut o întâmpinare, am lăsat-o la registratură, cu 
rugămintea să ne rezolvaŃi problema. Conducerea partidului nostru ne-a interzis să 
părăsim sediul şi să mergem în instanŃă. Altă soluŃie nu este dacă aşa se pune 
problema noi de acolo nu ne mutăm până când  nu ne daŃi dumneavoastră afară cu 
PoliŃia, cu ce vreŃi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Trebuia să spuneŃi asta de la început, că doriŃi să încălcaŃi legea şi hotărârea 
Consiliului. 

D-na MiheŃ Daniela 
Aş vrea să-i dau un sfat, ca şi coleg de breaslă. Institutul Multimedia a trecut 
printr-o  

perioadă ca şi dumneavoastră în care nu avea un sediu. Avea sute, mii de cursanŃi, 
au fost multe cursuri acreditate de Universitatea elvetiană şi nu am avut un spaŃiu. 
Domnul Primar   ne-a dat un teren şi am contruit eu, spaŃiul meu.Dacă aveam şansa 
dumneavoastră să am două încăperi pe care să le zugrăvesc, să le aranjez, să le fac 
frumoase, să scriu proiecte şi să aduc bani, să fac din sediul acela o minunăŃie… În 
locul dumneavoastră asta aş face. Vă rog să ŃineŃi cont de sfatul meu. Se poate, 
trebuie doar să vă doriŃi. 
 

Dl.Dinu  Ioan 
MulŃumim pentru sfat.  Eu rog să se constituie un colectiv din consiliu să 
meargă la faŃa  

Locului, sa vadă dacă acolo este spaŃiu cum spune doamna Ivan. Vă rog, să se facă 
treaba aceasta.  

Dl.Teban Andronic 
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Fiind la începutul şedinŃei şi având multe puncte de discutat, aş vrea să-l rog pe 
domnul Primar să nu transformăm şedinŃa de consiliu într-o şedinŃă polemică între 
partide. Vreau să mai menŃionez că  ceea ce dânsul a spus cu Statistica nu este 
adevărat. Nu este membru P.D. directorul de acolo.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

RugaŃi-ne să-l schimbăm mâine să vedem, dacă vorbim aşa. Ştiu că cel mai 
bine să fii la putere şi să spui că eşti în opoziŃie ca să crezi, dar nu se mai poate.  
Trebuie să pleci, ori eşti la putere, ori eşti în opoziŃie. Peste 1 an sunteŃi voi la putere, 
dar asta trebuie să înŃelegeŃi toŃi. Până nu învăŃăm politică….. 

  Dl.Kovacs Francisc 
 O propunere constructivă care rezolvă problema. Doamna MiheŃ, foarte 
amabilă, să-i doneze un spaŃiu cel puŃin de aceiaşi mărime de la dumneavoastră, 
acestui partid. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Eu am calificat 3000 de oameni. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să-i daŃi un spaŃiu de câŃiva metrii pătraŃi. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Este o soluŃie mult mai simplă. Să scrie proiecte şi primeşte atâŃia bani. Sunt 
atâŃia bani, de ce să aştepte un spaŃiu?! 
 Dl.Cristea Ioan 
 Sigur că nu aş vrea să fac probleme unei fundaŃii care se ocupă de activitatea 
aceasta în muncă, dar şi activitatea Parlamentului este importantă. Eu vreau să am 
acolo un program zilnic, un program de 8 ore şi toŃi cetăŃenii interesaŃi să vadă ce se 
discută în Parlament, să-şi rezolve problemele. Vreau să vă spun că am făcut solicitări 
şi la alte muncipii din judeŃ. Pot să vă spun că domnul Primar Şcheau din Hunedoara 
ne-a oferit o cameră într-un bloc părăsit, fără apă, căldură şi curent, undeva la un etaj. 
Dacă acolo ne ducem să informăm oamenii despre Parlament, nu trebuie să ne fie de 
mirare care este opinia oamenilor despre Parlament. 

MulŃumesc. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 16 voturi pentru, 
          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl.łonea Vasile şi 

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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

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

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl.łonea Vasile şi 

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

A fost adoptată Hotărârea nr.11/2008 
Punctul 9  

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

destinatiei spatiului situat in Deva, b-dul Decebal, bl.M, parter, in suprafata de 50,10 
mp., din „sediu partid politic” in „sediu birou parlamentar” si inchirierea acestui spatiu 
catre domnul Ioan Cristea – deputat al circumscriptiei Hunedoara;    

D-na Daniela Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
O singură apreciere doresc să fac, domnule Preşedinte. Sunt convins că 
domnul deputat  

Cristea va avea mai mare grijă de acest spaŃiu şi nu va mai ploua în el. Este o dovadă 
de bun gospodar să-Ńi plouă în casă sau nu. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu îmi iau angajamentul că fundaŃia va primi aşa cum la ultima şedinŃă am 
convenit şi regret că domnul preşedinte nu a spus şi asta – mărunt lucru  şi 
neînsemnat – că amândoi am căzut de acord să găsim toate formele şi să mă Ńin de 
cuvânt să amenajez a doua cameră în cel mai scurt timp posibil, pentru ca fundaŃia 
să-şi poată desfăşura aşa cum trebuie această activitate.  Eu mă Ńin de cuvânt în 
continuare, indiferent dacă va vrea sau nu va vrea să se mute acolo, eu promit că de 
mâine, de săptămâna viitoare voi începe lucrările. 
 Dl.David Ioan 
 Eu am convingerea că se va găsi o soluŃie până la urmă.  
 Dl.łonea Vasile 
 SoluŃia este cum este. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl.łonea Vasile şi 

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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

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

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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

                Dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abŃinere (Dl. Teban Andronic) 

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.12/2008 
Punctul 10   

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

deviz general pentru obiectivul de investitii „Rampa acces persoane cu handicap la 
Serviciul public local de asistenta sociala Deva” şi Modificarea Hotararii Consiliului 
local nr.225/2006; 

D-na Daniela Muntianu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Titlul hotărârii este “aprobarea noului deviz”. Nu ştim care este valoarea 

vechiului deviz  şi nu prea înŃeleg de ce este necesar noul deviz. Drept să vă spun, 
rămân intrigat că o rampă de acces pentru  persoane cu handicap să coste aproape 1 
miliard. PoŃi face o casă cu 1 miliard. 

Dl. David Ioan 
 Putem solicita doamnei lămuriri. 
 D-na Ivan Elena 
 Acest proiect trebuia executat anul trecut. Pentru că nu s-a executat, anul 
trecut a  fost un deviz făcut şi anul acesta valoarea lucrării, preŃurile au crescut şi 
atunci noi am solicitat printr-o adresă IPH-ului să ne facă o reevaluare a devizului şi 
este cel pe care vi l-am prezentat acum. Dorim ca anul acesta să executăm lucrarea. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De ce nu s-a executat anul trecut? Ca să crească preŃul sau cum? 
 D-na Ivan Elena 
 Nu, nu ca să crească preŃul. 
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 Dl.Ghergan Florian 
 Dar de ce nu s-a executat? 

D-na Ivan Elena 
Anul trecut nu am avut resursele financiare ca să pot executa această lucrare. 

 Dl.Ghergan Florian 
Şi acum sunt? 
D-na Ivan Elena 
Anul acesta da, sunt prinse în buget. 

 Dl.Ghergan Florian 
 Şi anul trecut nu au fost prinse în buget? 

D-na Ivan Elena 
 Au fost prinse, dar nu au fost suficienŃi bani. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă au fost în buget, cum nu au fost suficienŃi bani? Bugetul este executoriu. 
Care este problema? Dacă acolo au fost prinşi bani, cum nu au fost bani? 

D-na Ivan Elena 
 Nu ştiu cum să mă exprim.Eu am primit proiectul respectiv anul acesta şi a 
trebuit să-l prind. 
 Dl.David Ioan 
 DoriŃi să vă răspund eu? 

Dl.Ghergan Florian 
Nu. 
Dl.łonea Vasile  
Vreau să răspundeŃi să vedem ce soluŃii găsiŃi. 
Dl.David Ioan 
Acum? 
Dl.łonea Vasile  
Da. A fost 600 de milioane. 
Dl.David Ioan 
Deja este a doua întrebare. Eu răspuns la prima întrebare. De ce nu au fost 
bani? Pentru  

că tot noi am votat modificările de buget şi modificările pe diferite adaosuri. Sigur că 
bugetul nu se poate întinde peste tot. De undeva trebuie să tai ca să faci altceva.  Noi 
am votat aici. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Propun ca valoarea lucrării să se facă plus inflaŃia faŃă de hotărârea de anul 
trecut. Valoarea lucrării să fie cea de anul trecut, plus inflaŃia. 

Dl.David Ioan 
 Dacă mai stăm 1 lună de zile trecem de 1 miliard.  

Dl.łonea Vasile  
Facem un bloc turn. 
Dl.David Ioan 
Facem şi blocul turn.  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Dl.Kovacs Francisc 
Dar nu supuneŃi la vot propunerea pe care-am făcut-o? 
Eu propun finanŃarea să se facă la nivelul anului trecut, plus rata inflaŃiei. Cu 5 
% să  

crească valoarea 
Dl.David Ioan 
Vă rog să fiŃi mai explicit. Stai puŃin. VorbiŃi cu cei de specialitate, de la 

contabilitate că eu nu sunt contabil să ştiu. Sunt finanŃiştii şi proiectanŃii care pot să 



 20 

spună lucrul acesta. Vă rog să spuneŃi clar ce amendament sau ce modificare doriŃi  şi 
la care articol al acestei hotărâri. Concluzii. Nu am înŃeles ce doriŃi. 

 
Dl.łonea Vasile  
Eu am spus la început, titlul hotărârii este ambiguu. Am spus “noul deviz” şi 
înseamnă  

că există automat pe cale de consecinŃă un vechi deviz. Atunci, trebuia să apară 
comparativ ăla vechi cu cel nou ca valoare şi vedeam şi noi cu cât a crescut, cu cât s-
a umflat, cu cât s-a dezumflat. 

Dl.David Ioan 
La punctul 2 al hotărârii spune că valoarea totală a investiŃiei reprezintă 

23251,8 euro din care  C+M cât este.Dacă mergem  la cursul euro de 38 sau mai 
mult… Este din 11.12. Dacă mergem la cursul ăsta trecem de 1 miliard. Nu înŃeleg ce 
doriŃi de fapt.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 VedeŃi, domnule łonea, de asta am spus şi eu pe plan naŃional “domnule, 
lăsaŃi oportunitatea consiliului local, oamenilor care se pricep, funcŃionarilor, 
experŃilor”. Ei pot estima de ce am dat 9 miliarde – hai să spun un sediu 
necontroversat – controversat din cauza sistemului. Jandarmeria, da?! Am cumpărat, 
Consilul local, Jandarmeria cu 11 miliarde de la un liberal.Da?! Nimeni nu a contestat. 
De ce nu a contestat? Pentru că Serviciile Secrete nu au avut curajul să pârască, 
pentru că era Jandarmeria – cum să pârăşti Jandarmeria?  

 Acum ăla face 100 de miliarde, în 3 ani. Păi, nu Consiliul local a avut dreptate? 
Şi ca asta, încă 10 situaŃii unde nu mai fost Jandarmeria şi ne cară şi acum 
funcŃionarii publici la D.N.A. şi la toate … Asta este! Din păcate creşterile sunt 
extraordinar de mari pe proiectare, pe studii de prefezabilitate,  pe prinderi în buget, 
pe creşteri bugetare. Clădirile au o valoare patrimonială tot mai mare, iar dacă te mai 
apuci să le iei, să-Ńi cumperi tu, să-Ńi  achiziŃionezi şi terenul, atunci mai bine făceai ce 
au făcut vechile consilii şi cumpărai cu orice risc. AchiziŃionai când a trebuit, că acum 
am dori să achiziŃionăm vreun spaŃiu, dar nu mai putem,  s-a terminat. 
 Dl.David Ioan 
 Vă rog, care din articole aŃi dori să-l reformulaŃi? 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Să ştiŃi că iarăşi sunt neplăcut surprins de poziŃia colegilor. Ori de câte ori vine 
recalcularea unui deviz sau a unui proiect, încep suspiciunile, încep acuzaŃiile “cineva 
bagă banii în buzunar, cineva fură”.  

S-a făcut primul sens giratoriu. În presă, în mass-media şi peste tot “vai, cât s-a 
furat, cum s-a făcut, cum ăsta”. La prima şedinŃă am cerut public să vină cei care au 
ieşit în presă şi să spună când, cât şi cine a furat. A trecut 1 an şi nimeni nu a spus 
nimic.  
 Acum, iarăşi ajungem la o modificare de proiect, iarăşi acuzaŃii, aici este 
substratul.  A crescut preŃul de la 600 de milioane la 1 miliard. Deci, cineva ia  40 de 
milioane în plus. Să se termine o  dată, să terminăm o dată pentru totdeauna treaba 
aceasta. Ne acuzăm noi pe noi.  Ne facem de minune chiar în halul ăsta? Cine are 
interes? Să ştie bine, toŃi colegii care acum acuză, anul trecut când a fost rectificare 
de buget au sărit în sus, să ajutăm pe domnii de la culturism,  să ajutăm pe domnii de 
acolo. De unde să tot ajutăm? Au dispărut din buget alte fonduri şi de aceea  nu s-a 
făcut această lucrare. Hai să discutăm cu cât s-au majorat preŃurile la materialele de 
construcŃii. S-au majorat, conform ratei inflaŃiei sau s-au dublat, s-au triplat?! Păi să 
discutăm exact, aşa cum îi. 
 O rugăminte am. Dacă cineva înŃelege să conteste acest deviz, îl rog să aibe 
tăria şi să ceară, să declare că el plăteşte un expert contructor să verifice devizul. Să 
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plătească şi să facă dovada că acest deviz nu este corect făcut şi să putem discuta pe 
concret. Să plătească un expert contructor autorizat de Ministerul de JustiŃie să vină 
cu expertiza. “Devizul este umflat cu 200 de milioane” şi atunci discutăm.  Altfel nu 
mai are rost să discutăm. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Legea prevede un catalog exact al preŃurilor pe care serviciile Primăriei le pot 
aplica. Nu poŃi decât să spui ca şi consilier local că puteai să faci mai ieftin, dar în nici 
un caz  nu poŃi să spui că s-a depăşit acest tarif prevăzut de lege. Nu există! Nu există 
la nici o lucrare. Totul este prevăzut într-un catalog. Atât a fost prevăzut la maxim la 
bitum, atât a … şi asta ar trebui să o ştie toŃi consilierii şi toată lumea. A, că vrem să 
facem declaraŃii politice că puteam să mergem un pic mai jos decât maximul, asta 
este altceva, dar nu că poŃi depăşi şi că poŃi face la orice valoare vrea un angajat al 
Primăriei sau chiar Primarul.  
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, văd că subiectul a deviat. Nu mai suntem la subiect, 
vorbim despre altceva. Dacă tot facem politică, suntem aici puşi politic, haideŃi să vă 
răspund. Nu a făcut nimeni afirmaŃie şi domnul coleg nu ştiu de unde a dedus că este 
vorba de furt şi că cineva fură. Probabil că dânsul ştie lucruri pe care nu le ştim noi.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 A fost chemat la D.N.A.. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Probabil şi acolo probabil îl întreabă cine a furat şi cum a furat. Nu este nici o 
problemă.  
 Dl.David Ioan 
 Când sunt chemaŃi la D.N.A. nu se duce pentru a fi felicitat, domnule Ghergan. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect. Cine a reclamat nu a fost la şedinŃă. Cine a reclamat nu a fost la 
şedinŃă şi a spus că nu a primit materialele. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Noi am cerut să ni se pună la dispoziŃie şi eu cred că este corect, am spus şi 
într-o altă şedinŃă “domnule, spuneŃi-ne tema de proiectare”. HaideŃi să vedem, ce am 
cerut noi acelui proiectant. HaideŃi să vedem ce a proiectat, să vedem devizul vechi pe 
care l-a făcut şi devizul nou ca să facem o comparaŃie. Cred că sunteŃi datori, 
domnule Primar şi executivul, să ne puneŃi la dispoziŃie aceste documente. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Ieri la comisie nu le-aŃi cerut, că vi le aduceam. Dacă cereaŃi vă aduceam. Nu 
le-aŃi cerut. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Atâta timp cât nu vii la şedinŃe, nici la comisii, nici nu ceri, nici nu studiezi, nu 
am să Ńi le pun veci la dispoziŃie. La dispoziŃie Ńi le pun când vii, le soliciŃi, le citeşti şi 
iei un punct de vedere. Pentru că, una este declaraŃai politică “să ni se spună, să ni se 
arate, să fim sprijiniŃi” şi alta să o foloseşti strict politic, în realitate să pleci în 5 minute 
din această şedinŃă, în momentul în care camerele de luat vederi nu mai sunt pe 
dumneavoastră, să plecaŃi acasă liniştiŃi să nu vă mai intereseze nimic până la 
următoarea şedinŃă, când din nou vin camerele pe dumneavoastră şi atunci iarăşi să 
cereŃi. Dacă dumneavoastră veniŃi mâine vi se pun la dispoziŃie toate, din toate 
punctele de vedere. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, sunteŃi obligat să le puneŃi la dispoziŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sunt obligat, dar vi le pun încontinuu şi nu le citiŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Nu este adevărat. Am cerut să le puneŃi şi nu sunt aici. Despre asta este vorba. 
 D-na Secretar Sârbu  Laura 
 Acum vine cu dosarul, în 5 minute. AŃi solicitat în plen, că dacă aŃi fi solicitat 
ieri…. 
 Dl.David Ioan 
 Orice document am solicitat în ziua şedinŃei de comisii, eu l-am primit. 
 D-na Secretar Sârbu  Laura 
 Uita-Ńi că s-a adus dosarul.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog întrebaŃi, domnule preşedinte de şedinŃă, acum în faŃa tuturor dacă ieri 
în şedinŃă de comisii la urbanism, la buget sau la juridic, domnul Ghergan a solicitat 
aceste acte pe care le solicită acum în plen?! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu le-am cerut. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Atunci, de ce le cereŃi în plen? Nu se poate aşa ceva. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
V-am pus la dispoziŃie în plen. Dacă doriŃi să consultaŃi…S-a adus dosarul din 

arhivă pentru dumneavoastră. 
Dl. David Ioan 
DoriŃi să-l consultaŃi?  

 Dl.Ghergan Florian 
Da. 
Dl. David Ioan 
Nu aŃi făcut nici o propunere concretă referitoare la modificare. Prin urmare, 

supunem la vot în forma care este prezentat. 
Dl. łonea Vasile  
S-a propus concret. S-a spus ca la devizul vechi să se adauge numai rata 

inflaŃiei.  
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                                  1vot impotriva (Dl. łonea Vasile) şi, 

        3 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  
                                                              Dl. Teban Andronic)  

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

                                  1vot impotriva (Dl. łonea Vasile) şi, 
        3 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                              Dl. Teban Andronic)  
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                                   1vot impotriva (Dl. łonea Vasile) şi, 

        3 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  
                                                              Dl. Teban Andronic)  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru, 

                                  1vot impotriva (Dl. łonea Vasile) şi, 
        3 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                              Dl. Teban Andronic)  
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru,      

                                            1vot impotriva (Dl. łonea Vasile) şi, 
        3 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                              Dl. Teban Andronic)  
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                                   1vot impotriva (Dl. łonea Vasile) şi, 

        3 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  
                                                              Dl. Teban Andronic)  

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

                                 1vot impotriva (Dl. łonea Vasile) şi, 
        3 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc şi  

                                                              Dl. Teban Andronic)  
A fost adoptată Hotărârea nr.13/2008 

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

gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului Deva si a satelor 
apartinatoare;   

Dl. Caroli Marius 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget 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 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 art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 



 24 

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.14/2008 
Punctul 12  

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

executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Blocuri de locuinte sociale Deva, 
str.Prelungire Zavoi”; 

D-na Petrica Mihaiela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
Pentru  proiectul propus chiar vă felicit, pentru că reuşim să mai şi  facem în 
conjuctura  

asta locuinŃe sociale. Ca un social-democrat, chiar îmbrăŃişez cu căldură treaba 
aceasta. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Chiar dacă era făcută de un liberal? 

Dl. łonea Vasile  
 Da, dacă este un lucru bun sunt de acord cu oricine din Primărie. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Asta şi eu. VedeŃi, asta mă doare. De ce licitaŃia aceasta a fost cinstită şi 
corectă, de 150 de miliarde şi alea pe care le fac băieŃii de 1 miliard, de 800 de 
milioane, alea sunt incorecte. De ce?! 

Dl. łonea Vasile  
 Nu aŃi auzit tot până la capăt, acum urmează. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Eu colaborez, domnule łonea,  dar să văd eu pot? Acum să văd, pot?  
 Să vedeŃi de data asta liberalii nu Ńin cont că este firmă P..D. sau P. S.D. sau 
nu ştiu ce. Liberalii o să voteze că este spre binele locuitorilor municipiului Deva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă aŃi propus dumneavoastră, ar fi şi culmea să nu voteze. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Ar fi culmea să mai spuneŃi şi aici că banii i-am luat tot noi! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dar cine să-i ia? 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Vă văd cum votaŃi, să văd câte voturi “împotrivă” aveŃi! Să vă văd eu câte voturi 
“împotrivă” aveŃi la proiectul acesta. Atunci vă spun eu la D.N.A., să vedeŃi. 

Dl. łonea Vasile  
Nu suntem împotrivă, domnule Primar, dar mă intrigă faptul …. 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Mă iertaŃi, nu de dumneavoastră am spus. Am spus, dumneavoastră sunteŃi 
obiectiv şi aveŃi interesul municipiului.  

Dl. łonea Vasile  
 Domnule Primar, urma “dar”, care mă intrigă la orice suplimentare de proiect. 
Când s-a făcut proiectul la blocurile acestea de locuinŃe.. ca să apară lucrări 
suplimentare, aici încă este o sumă modestă şi un procent modest 17,23%. Totuşi 
este mult. Eu înŃeleg că astea sunt lucrări inginereşti, de artă, se fac la o anumită 



 25 

precizie, la anumită rigoare. AŃi văzut şi sontajele de opinie care indică mult 
subiectivism au marjă de eroare de ± 3%. Dar, aici este 17,23%. Lucrurile astea mă 
intrigă şi aici apar şi semnele alea de întrebare, care mie îmi spun că ceva se 
întâmplă, ori nu s-a calculat  bine, ori se încearcă devieri pe traseu a anumitor sume, 
a anumitor materiale. Sunt obligat să-mi pun astfel de întrebări, deşi s-ar putea să nu 
fie nimic din toate acestea. 

 Dl. Primar Mircia Muntean  
 O să ne spună şefa de lucrări care s-a ocupat de ea.  

Dl. łonea Vasile  
 Am şi o nelămurire aici. La articolul 3 “FinanŃarea lucrărilor se face din Fondul 
naŃional de dezvoltare, din bugetul general al municipiului Deva, din depozite special 
constituite pentru construcŃia de locuinŃe şi din surse atrase….”. Ar fi fost bine să se 
scrie şi cota care revine fiecărei surse de financiare de aici. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Pot să vă spun la acest proiect că a fost unul nereuşit, pentru faptul că în  
momentul de sfârşit de an când s-a creat acel surplus financiar disponibil la mâna 
Guvernului, foarte puŃini primari au fost prinşi cu proiecte făcute. Atunci, pe acest 
studiu, pe acest proiect al nostru am putut să prindem destul de târziu, în luna 
decembrie, finanŃări foarte mari de la Guvernul României. Dacă nu mă înşel, aproape 
20 de miliarde, doamna Petrica. 
 
 D-na Petrica Mihaela 
 18 miliarde. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 18 miliarde, deci o sumă numai de început. Putem fi în continuare finanŃaŃi 
pentru faptul că ne-am făcut  temele, ca să nu mai zică lumea că nu suntem cu 
program, cu proiecte,  că nu atragem finanŃările. 
 Vă rog să spuneŃi de unde rezultă suplimentările. 
 D-na Petrica Mihaela 
 În momentul începerii executării lucrării, au apărut neconcordanŃe între detaliile 
de execuŃie şi necesarul de materiale ale acestui obiectiv. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cine a cerut corectările? 
 D-na Petrica Mihaela 
 Toate dispoziŃiile de şantier şi corectările le-a dat proiectantul. Este şi o soluŃie 
nouă, mai specială. Sunt panouri, o metodă mai nouă de construire, nu este cea 
veche. Au apărut tot felul de neconcordanŃe. Acestea au fost discutate şi de 
specialiştii executantului şi ai proiectantului şi  Primăria a iniŃiat această suplimentare. 
 Vreau să subliniez faptul că Studiul de fezabilitate pentru această investiŃie a 
fost aprobat în decembrie 2006 la preŃurile de atunci. Materialele din 2006 până acum 
vă daŃi seama de câte ori au crescut. Nu putem aplica indicele de inflaŃie, domnule 
łonea, pentru că materialele, dacă mergeŃi într-un magazin, veŃi vedea de câte ori s-
au scumpit. Unele cu aproape 50% şi-au mărit preŃul. 
 Referitor la fondurile atrase, la  punctul 3 avem de la Fondul national de 
dezvoltare pentru 2007, ne-a fost virat 1,8 milioane, aducă 18 miliarde vechi. Pentru 
2008 încă, până la această oră nu se ştie dacă vom primi şi cât vom primi. Aproape 
zilnic Ńin legătura cu Ministerul Dezvoltării, dar încă nu se ştie dacă primim ceva bani. 
Urmează ca diferenŃa până la finalul investiŃiei să o suportăm, dacă nu vom primi bani. 
 Dl.David Ioan 
 Deci, cu siguranŃă vom mai avea o hotărâre asupra aceastei construcŃii şi cu 
suplimentări cu bani. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 



 26 

 Este adevărat că în construcŃii sunt nişte toleranŃe ± 5%, cheltuieli neprevăzute,  
lucrări neprevăzute. Din ce am citit aici în material şi din ce s-a discutat aici înainte, 
vreau să ştiu dacă merită să aprobăm lucrările suplimentare. 
 Din ce am citit în material, se pare că proiectantul a făcut o greşeală. Există o 
neconcordanŃă între detaliile lui de execuŃie şi devizele de materiale, care nu sunt din 
vina consiliului.  
 În consecinŃă suma, care este corect calculată, recalculată, trebuie suportată 
de proiectant. Aşa spune legea. Asta ar trebui să spuneŃi şi consilierilor. În condiŃiile în 
care proiectantul a greşit masiv, peste 5%, are o anumită responsabilitate.  Altfel, el 
poate greşi cu 100 de miliarde sau cu 1000 de miliarde. 
 Dl.Toth Andrei 
 În aceste lucrări suplimentare, este prevăzută şi electrificarea stăzii?  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu în acest proiect, dar avem noi altceva. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am vrut să întreb pe domnul Primar cum să votez. SpuneŃi, domnule Primar, 
cum să votez. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să vă abŃineŃi. 
 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.15/2008 
 

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

studiului de fezabilitate „Cladire pentru birouri P+1+M – Serviciului public de intretinere 
si gospodarire municipala Deva”; 

Dl. Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
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Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisiei 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.16/2008 
 

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

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Intretinere si reparatii strazi, alei 
carosabile, trotuare si drumuri de pe raza municipiului Deva in perioada 
2008,2009,2010 şi 2011”; 

Dl. Doicaru Gheorghe 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisiei 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.17/2008 

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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.18/2008 

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

studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe drum de acces din strada 
Sadoveanu, Deva”; 

Dl.Davidescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia  de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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. 
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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.19/2008 
Punctul 17  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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.20/2008 

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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. 
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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.21/2008 
Punctul 19  

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

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Semaforizarea B-dul Decebal – 
zona BRD din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a  avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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.22/2008 

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

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Semaforizarea B-dul Decebal – 
zona Piata din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a  avizat favorabil 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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. 
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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.23/2008 
Punctul 21  

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

studiului de fezabilitate „Retele hidroedilitare pentru blocuri locuinte sociale prelungire 
strada Zavoi, Deva”;  

Dl. Davidescu Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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.24/2008 

Punctul 22  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

studiului de fezabilitate la investitia „Amenajare Piata Victoriei – Deva”; 
Dl.Sofron Gheorghe 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, eu am înŃeles că este campanie electorală, dar am impresia 

că prin proiectul de hotărâre  pe care l-aŃi propus, dumneavoastră vreŃi să cheltuiŃi tot 
bugetul până la 1 mai ca să ieşiŃi victorioşi să vă câştigaŃi al IV-lea sau al V-lea 
mandat. Ceea ce propuneŃi aici mi se total exagerat ca nivel al costurilor. Ne propuneŃi 
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să aruncăm pe nişte fantezii suma de 90 de miliarde de lei. Totuşi mă gândesc că în 
Deva nu s-au terminat, nu s-au rezolvat toate problemele. ToŃi oamenii au apă, 
canalizări, şcoli, totul este rezolvat şi a mai rămas să scoatem şi să aruncăm 90 de 
miliarde, să aruncăm cu bani în PiaŃa Victoriei. Este o sumă imensă pentru care ar 
trebui să vă consultaŃi şi cu cetăŃenii Devei, sunt de acord totuşi să arunce 90 de 
miliarde?  
 Dumneavoastră propuneŃi nişte lucruri faraonice, tip aşa asiatic, eu ştiu Iran, 
Irak… łările civilizate se ocupă prima dată de confortul oamenilor, nu de lucruri din 
astea care sunt aşa ca a faraonilor din Egipt, piramidele. Eu aş zice să avem o 
preocupare mai mare de creare a condiŃiilor normale de viaŃă ale cetăŃenilor 
municipiului Deva, nu să rămânem neapărat în istorie, cu orice preŃ. Aşa şi Hitler a 
rămas în istorie, dar ştiŃi cu ce preŃ. 
 În concluzie, sunt total împotrivă şi chiar sunt indignat că aŃi supus la vot 
asemenea proiect, proiect megaloman fără justificare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Aşa este. Nu sunt de acord chiar cu toate cele invocate aici de domnul łonea. 
Banii nu se pot cheltui dacă nu sunt. Bani sunt şi dacă există un merit, există şi meritul 
dumneavoastră că  i-aŃi adus şi a tuturor consilierilor.  Fără dumneavoastră nu puteam 
ajunge la bugetul acesta. Dumneavoastră aŃi avizat P.U.D.-ul, dumneavoastră aŃi luat 
720 de mii de euro numai de la  autorizarea Metro, Practiker şi Real, dumneavoastră 
aŃi adus fabrica, prin votul dumneavoastră s–au făcut multe care să constituie impozite 
şi taxe  la bugetele locale suplimentare.  
 Este adevărat că nu am mai vrut să pun kitch şi am vrut să pun în piaŃă 
marmură, granit de nu ştiu care, să Ńină 100 de ani. Este adevărat că am avut mai 
multe proiecte, unele poate erau mai simpliste şi s-ar fi finalizat într-o lună ca să fiu eu 
mulŃumit că le fac în mandatul meu, dar am mers pe o variantă modernă pe care mi-
au sugerat-o alŃii. Am ascultat şi eu ca si dumneavoastră de mai multe opinii din oraş.  
Mi-au spus că nu este păunul bun. Am copiat în miniatură ca să înŃeleagă devenii, prin 
băieŃii de la Media, care ne filmează astăzi, exact proiectul Craiovei. Acum nu mai pot 
fi acuzat nici politic.Acela a fost când P.S.D. când P.D. 

Acum, nici ăla nu este bun, primarul acela?! A fost un exemplu pentru mine. Nu 
mai copiez de la colegii mei din Baia Mare şi din Braşov sau din Timişoara, iată copiez 
un primar din Craiova. Este o chestiune de relaxare, care costă cât costă şi aici este 
datoria proiectanŃilor să ne spună două cuvinte. Vă rog frumos să explicaŃi în ce 
constă, că nu facem un kitch,  pentru 1 lună, iar banii îi avem. Dacă nu, nu am plăti 
salariile ca primarul din Hunedoara. Şi noi am fost în situaŃie cu colegii mei şi nu mi-a 
fost ruşine. Poate de multe ori m-au înŃeles şi nu au luat salariile 1 lună de zile, că ni 
le-a tăiat domnul Rusan. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Este zona cea mai reprezentativă a oraşului Deva, care merită pusă în valoare 
şi personalizată printr-o oglindă de apă de data aceasta, sfat pe care l-am dat şi eu 
domnului Primar în  urmă cu 1 an de zile, deci ca soluŃie de mobilare a pieŃei. 
 Dacă se compară cu o investiŃie faraonică, nu putem decât să fim mândri 
pentru că piramidele au rămas şi acum după 5000 de ani şi sunt nişte jaloane ale 
istoriei. Trebuie să fim mândri dacă le comparaŃi cu piramidele Egiptuluiu. 
 D-na arh. Hamoş Emilia 

În spatele statuii lui Decebal, de o parte şi de alta, având în vedere că pe lângă 
sensul  

giratoriu pentru fluidizarea circulaŃiei carosabile, de mulŃi ani nu s-a mai intervenit la 
partea de pietonal şi zona de interes a municipiului, se propune realizarea unei fântâni 
care se realizează pe lângă majorarea celor două spaŃii de zonă verde, se încadrează 
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inclusiv în programul de îmbunătăŃire a calităŃii mediului. Avem posibilitatea de a 
obŃine fonduri, încercăm, şi prin acest program. 

Zona verde, prin propunere, se majorează cu circa1000 mp. Va fi realizată prin 
plantaŃii  

masive cu arbori de diverse specii. Iar partea de fântână, care este o baltă, o fântână 
muzicală va avea un joc de apă în concordanŃă cu ritmul muzicii. Sunt 5 melodii care 
vor fi alese. Pe parcursul unei ore poŃi poposi pe băncile care vor fi amplasate de o 
parte şi de alta a pietonalului, poŃi poposi să asişti la un adevărat spectacol. Pe 
perioada de noapte, pe lângă jocul de apă în ritmul muzicii va fi şi un joc de lumină. 
 Fântâna după cum vedeŃi, este o limbă de apă care se termină în acele trepte 
successive spre Casa de Cultură. Acolo va fi realizată o cascadă. Apa nu se pierde. 
Am avut multiple întrebări pentru fântâna de la Lido. Apa se recirculă.deci, practic nu  
se aruncă la canal şi se foloseşte alta. Este prin recirculare. Sub acele cascade va fi 
realizată o cameră tehnică în care vor fi atât panourile de  comandă cât şi pompele de 
recirculare. 

Am să rog  pe domnişoara Ruxandra Dracea, care este specialist în fântâni 
arteziene şi care a realizat câteva în Ńară cu o tehnologie germană, să vă prezinte 
partea de tehnologie a fântânii. 

La partea de contrucŃii aş mai putea să spun că pietonalul va fi realizat din 
granit, din diverse piese pe model geometric. De o parte şi de alta a pietonalului care 
este de o lăŃime de 7 metri vor fi realizate nişte zone jardinière cu flori multicolore, 
alveolele de bănci, bănci care se vor termina la fel cu jardinière şi în spate fâşiile de 
zonă verde care delimitează traficul şi trotuarul de zona aceasta de odihnă şi 
agrement. 

La Casa de Cultură urmează într-o altă etapă să  primească de asemeni lucrări 
de reparaŃii capitale, realizându-se şi pavajul cât şi faŃadele Casei de Cultură. 

D-ra Ruxandra Dracea 
Vă prezint una din piesele care va fi. Urmează ca în cursul săptămânii viitoare 

să se finalizeze jumătatea finală, exact pe amplasamentul dumneavoastră în această 
piaŃă pentru ce va fi. 

Prezintă cu videoproiectorul propunerea de fântână arteziană. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu vreau muzică armonică, vreau manele. 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
La Craiova se termina cu “M-a făcut mama oltean”, la noi o să se termine cu 

“lele de la Orăştie”. Consilierii liberali cer melodia aia “Ce-am băut, ce-am mâncat” şi 
nu putem accepta. 

D-ra Ruxandra Dracea 
Aş dori să vă spun câteva cuvinte despre producătorul acestor fântâni. Este 

firma Oase una dintre cele mai mari din lumea, cea mai mare din Europa cu siguranŃă. 
Au un vast portofoliu în acest domeniu.   

Dl.David Ioan 
Înainte să trecem la vot am şi eu o intervenŃie. Mereu am auzit cuvântul 

megaloman. Când s-a făcut statuia Împăratului am fost megalomani, când s-a făcut 
mai nu ştiu ce, am fost megalomani, când s-a făcut cabina pe cetate am fost 
megalomani. AveŃi grijă cum folosiŃi acest cuvânt, cei care-l folosiŃi. 

Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, nu spun că sunt impresionat, doamna şi-a făcut cu 

profesionalism meseria, ne-a prezentat, dar extravaganŃele astea - că sunt 
extravaganŃe – se fac după ce se rezolvă celelalte probleme. Ca să arunci 1/10 din 
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bugetul municipiului pe o treabă din asta acum, acum la momentul actual eu zic că 
este extravaganŃă. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Se termină până în mai? Aia este important. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu aş zice altceva, să puneŃi întrebarea, domnule łonea. Nu vă bucuraŃi că aŃi 

aprobat-o dumneavoastră şi pe asta decât să vină alŃi consilieri în mai şi să încurce 
tot?! 

Dl.Teban Andronic 
Vreau să-mi exprim punctul meu de vedere vis-à-vis de banii publici, ai 

consiliului care se alocă pentru lucrare. 
Sunt în Deva, sunt de refăcut încă două fântâni arteziene care sunt epavă, cea 

din faŃa Prefecturii şi cea din faŃa Casei de Pensii. Nu s-au putut întreŃine în ani de 
zile, au ajuns în paragină. Sunt şi spaŃii verzi în Deva. Cel mai frumos pentru Deva să 
refacem toate spaŃiile verzi şi să le aducem la nivel european, nu să aducem o 
fântână,  - nu am nimic împotriva doamnelor, treaba dânselor, interesul şi afacerea 
dânselor – o fântână muzicală de câteva zeci de miliarde. Dacă era o sumă mai 
modică, să zic aşa, poate se accepta. Dar la noi, repet, avem experienŃa că toate 
minunile Ńin 3 zile. La o investiŃie de 90 de miliarde…. Cred că se pot folosi banii 
aceştia în altă direcŃie: blocuri sociale, spaŃiile verzi care sunt aşa cum sunt. Avem 
două fântâni care nici nu cântă, dar nici nu funcŃionează.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă răspund eu foarte sec aşa. Domnul Primar RăzmeriŃă de la Lupeni alocă în 

fiecare an 27 de miliarde de lei modestei echipe de fotbal. Celălalt primar, de 
Petroşani – ca să nu mai dăm nume de partid - alocă tot cam atât celeilalte echipe de 
fotbal divizionare B. Noi alocăm 3 miliarde. În 3 ani o să facem şi această fântână. 
Care este problema?! 

Dl.łonea Vasile  
Dumneavoastă urmaŃi un exemplu? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Urmez un exemplu bun. 
Dl.Teban Andronic 
Vorbim de banii Consiliului Deva. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da. Acum nu facem o comparaŃie. 
Dl.Teban Andronic 
Nu de Craiova, de Baia Mare, nu avem noi treabă cu banii dânşilor. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu am dat exemplu. Am dat exemplul primarilor  dumneavoastră de aici. 
Prefer să bag în fotbal tot 5 miliarde, să am şi echipă, să merg înainte şi să bag 

într-un lucru care rămâne. 
Dl.Kovacs Francisc 
Au trecut 3 ani jumătate de când sunt consilier şi vă rog să mă credeŃi că-mi 

este milă de felul cum arată căminele de nefamilişti, îmi este milă de cum arată 
spaŃiile între blocuri. 

În aceste condiŃii, de azi înainte nici o suplimentare. Pentru orice lucrare care 
se va desfăşura aici nu voi mai vota până când nu se vor rezolva căminele de 
nefamilişti care sunt o ruşine şi respectiv zonele verzi care sunt acolo. 

Mai am un motiv să fiu împotriva acestui proiect. Faptul că eu sunt mai în 
vârstă şi sunt mai conservator şi o să sufăr foarte mult, o să am nostalgia acelui păun. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi el a fost megaloman la vremea lui. Acum este bun?! 
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Dl. David Ioan 
Domnule Kovacs, nu vreau să vă contrazic, dar pe marginea  căminelor şi a 
zonelor  

verzi spuse de dumneavoastră… Eu vreau să mă refer numai la 
cămine.Dumneavoastră ştiŃi că oamenii de acolo nu-şi plătesc nici măcar utilităŃile? Nu 
plătesc utilităŃile, aruncă gunoaie în dreapta şi-n stânga. Cine credeŃi dumneavoastră 
că se va duce… 

Dl.Kovacs Francisc 
 De câte ori merge Salubritatea să ridice gunoiul de acolo? 

Dl. David Ioan 
 Domnule Kovacs, Salubritatea este plătită în funcŃie de numărul de persoane, 
nu de sacii de gunoi pe care-i duce de acolo. Un aspect! 
 Alt aspect! Dumneavoastră ştiŃi ce probleme avem noi cu desfundatul canalelor 
în zona lor? Sunt nişte oameni sub limita unei anumite educaŃii. Nu vreau să spun mai 
mult. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Sunt contribuabili din Deva. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Câte miliarde s-au cheltuit acolo? 

Dl. David Ioan 
 Ăştia trebuie ŃinuŃi de Consiliul local, nu? Deci, Consiliul local va trebui să aloce 
fonduri, să nu facă acoperişul, să nu facă nimic dar să-i Ńină pe ei. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să nu credeŃi că nu alocăm bani. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                      3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Franisc, Dl. łonea Vasile şi  

     Dl. Teban Andronic) şi 
                                             1 abŃinere (Dl.Gherna Florian) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                      3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Franisc, Dl. łonea Vasile şi  

     Dl. Teban Andronic) şi 
                                             1 abŃinere (Dl.Gherna Florian) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                      3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Franisc, Dl. łonea Vasile şi  

     Dl. Teban Andronic) şi 
                                             1 abŃinere (Dl.Gherna Florian) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                      3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Franisc, Dl. łonea Vasile şi  

     Dl. Teban Andronic) şi 
                                             1 abŃinere (Dl.Gherna Florian) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                      3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Franisc, Dl. łonea Vasile şi  

     Dl. Teban Andronic) şi 
                                             1 abŃinere (Dl.Gherna Florian) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                      3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Franisc, Dl. łonea Vasile şi  

     Dl. Teban Andronic) şi 
                                             1 abŃinere (Dl.Gherna Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru, 
                      3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Franisc, Dl. łonea Vasile şi  

     Dl. Teban Andronic) şi 
                                             1 abŃinere (Dl.Gherna Florian) 

A fost adoptată Hotărârea nr.25/2008 
Punctul 23  

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

anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.439/2007; 
Dna Avram Rodica 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil  
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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.26/2008 

Punctul 24   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea -unui 

teren in suprafata de 190,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului 
Deva”; 

Dna Avram Rodica 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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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.27/2008 

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

directa a unui teren in suprafata de 190,00 mp., din domeniul privat al municipiului 
Deva, in favoare SC Ozana Prod SRL Deva;  

Dna Avram Rodica 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil  
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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 art.6 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.28/2008 
 
 
 

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

din domeniul public in domeniul privat al municipiuului Deva, a unor mijloace fixe care 
deserveau sistemul public de distributie al energiei termice din municipiul Deva, aflate 
in administrarea SC Calor SA Deva – in vederea casarii; 

Dna Avram Rodica 



 38 

Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, am observat că aceste utilaje care doresc să se treacă, 

sunt reŃele. ReŃelele dacă sunt şi deservesc blocurilor, dacă sunt în domeniul public 
ele trebuie refăcute să deservească acele blocuri. 

Dl.Claudiu  Simionescu 
Sunt cele modernizate care au rămas în funcŃiune. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, reŃeaua termică bl.E, Gojdu. Normal aceasta ar trebui reabilitată. Cum, 

rămâne bl. E fără o altă reŃea? 
Dl.Claudiu  Simionescu 
Sunt reŃelele noi modernizate. Cele vechi au rămas, sunt degradate şi trebuiesc 

casate. Prin preluarea care s-a făcut de Mintia, s-a preluat exact realul, ce a fost în 
funcŃiune şi ce a rămas dezafectat şi nu se mai foloseşte, ca atare trebuiesc casate. 

Dl.łonea Vasile 
Sunt 2 anexe aici. Una înseamnă casare şi una trecere. 
D-na Nicula Viorica 
Sunt reŃele dezafectate. ReŃelele noi au fost realizate pe noi amplasamente. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, toate blocurile acestea au reŃele? 
D-na Nicula Viorica 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Să nu ajungem să dezafectăm nişte ….Deci, sunt vechile reŃele. Nu era nici o 

explicaŃie. Să nu ajungem în situaŃia ca la un bloc să casăm o reŃea termică şi să nu 
mai aibă pe unde să meargă căldura. Asta am întrebat! 

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.29/2008 
 

 
Punctul 27  

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

contractului de comodat nr.7/356/2006; 
Dna Avram Rodica 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
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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.30/2008 

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

Hotararii Consiliului local nr.445/2007 privind aprobarea achizitionarii imobilelor situate 
in zona Calea Zarandului – str.Bălata, afectate de investitia „Pasaj denivelat auto si 
pietonal in municipiul Deva”; 

Dna Avram Rodica 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil 
Dl.David Ioan 
Aici aş vrea să fac o precizare. În cazul domnului Indreiu, în calitate de director, 

deci nu persoana, ci funcŃia a fost numită în comisie, locul este luat de domnul Horia 
Botici. 

La membrii supleanŃi, trebuie înlocuită cu un consilier asupra căruia va trebui 
să faceŃi propuneri. 
            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. 

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

Vă rog să faceŃi propuneri. 
 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun pe domnul Ghibu Simion. 
Dl.David Ioan 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
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Rezultatul votului secret este următorul: voturi exprimate 20, voturi valabile 20 
- Dl.Ghibu Simion - 18 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
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.31/2008 

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

pretului local al energiei termice facturate populatiei; 
Dl.Tatar Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
D-na  Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Aş vrea să ştiu cât se estimează a fi totalul subvenŃiilor de la bugetul local pe 
anul  

2008? 
D-na Nicula Viorica 
4 milioane lei noi. 
Dl.David Ion 
Explicabil pentru că foarte puŃină lume mai foloseşte căldură. Cantitatea este 
mai  

puŃină, pierderile sunt mai puŃine. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mai sunt 18% pierderi, domnule Cristea? 
 Dl.Cristea Ioan 
 20% avem aprobat în preŃ. Pe total an sunt 18%, este un procent bun. Înainte 
am avut 50%. 

Dl.Ghergan Florian 
Propunerea care se face de către domnul Primar este ca preŃul să rămână la 
aceiaşi  

valoare de anul trecut. Aş vrea să întreb dacă Consiliul local  majorează cota … 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Poate mai mic. 
Dl.Ghergan Florian 
Aşa ar fi normal, domnule Primar.Aşa v-aŃi angajat. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai mic după 4 ani. Las-o tot aşa. Să nu depăşim, mergem în linie. 
Dl.Ghergan Florian 
Acum 3 ani spuneaŃi că la Mintia poate să ne dea de gratis şi acum nu mai 
puteŃi. Dar,  

haideŃi să revenim la subiect. 
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 Care este contribuŃia Consiliului local? Cât la sută din preŃ subvenŃionăm noi? 
 D-na Nicula Viorica 
 În proiectul de hotărâre scrie, 55,09 lei/gcal. 

Dl.Ghergan Florian 
 Este mai mare decât anul trecut sau nu? 
 D-na Nicula Viorica 
 Este mai mare decât anul trecut, normal. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 AŃi cerut dumneavoastră mai mare anul trecut, să contribuim noi mai mult. 

Dl.Ghergan Florian 
 Consiliul local contribuie mai mult? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, “în conformitate cu cele propuse de mine, Ghergan Florin, a plătit…”. O 
măsură social democrată nu strică la liberali. 

Dl.Ghergan Florian 
 Foarte bine.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Fac şi poarta de la Brandenbourg să ştiŃi. 

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 art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 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.32/2008 
Punctul 30  

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

activitatii Teatrului municipal Deva; 
Dl.Nicodim Ungureanu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
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Eu cunosc că există un litigiu în  ceea ce priveşte organigrama Teatrului 
Municipal Deva, în sensul că domnul fost director care a fost, a atacat în contencios. 
Eu vă spun ce cunosc eu. Procesul fiind în curs, nepronunŃându-se o hotărâre 
definitivă, nu ştiu dacă noi putem modifica organigramă după organigramă. Eu nu am 
nimic împotriva structurii noii organigrame, să o facă domnul director, foarte bine. Dar, 
să votăm ceva care să fie infirmat de instanŃei judecătorească. 

D-na MiheŃ Daniela 
Vreau să spun că activitatea teatrului este în plin acces de profesionalizare. Ce 

este necesar acum? Este necesar să asigurăm funcŃionarea acestui mecanism pe 
care domnul director încearcă să-l pună la punct. Este nevoie câteodată de mici 
ajustări. Organigrama înseamnă trecerea unei persoane dintr-un departament în altul, 
înfiinŃarea unui post de inginer de sunet sau inginer de lumini. 
 Vă rog să ne daŃi un sprijin ca să putem să mergem mai departe. Rezultatele 
vorbesc şi cred că toată lumea ştie. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cred că putem vota această organigramă, atâta timp cât această organigramă 
nu face  modificări în structura în care este contestată. PoziŃia din vechea 
organigramă care este contestată în justiŃie, nu se modifică prin organigrama asta şi 
nu avem de ce să nu o votăm. 
 Dl.Teban Andronic 
 Când s-a votat organigrama nu exista postul ăsta de director. Atunci s-a 
desfiinŃat postul de director. 
 Dl.David Ioan 
 Şi acum s-a reînfiinŃat, care este problema? 
 Dl.Teban Andronic 

De aceea spun, de ce să votăm organigrama în forma asta? Mai ales că este 
în instanŃă  

atacarea organigramei respective unde s-a propus treaba aceasta?! 
 Dl.David Ioan 

Nu pot să vă dau un răspund nici “pro” nici “contra”. Doamna MiheŃ, 
dumneavoastră  

sunteŃi reprezentanta  noastră acolo. Vă rog să ne  explicaŃi de ce s-a modificat 
organigrama în modul acesta atât de scandalos încât  domnul Teban consideră că nu 
mai este nevoie de acest post de director sau că a fost…. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Eu aş vrea ca acest cuvânt “scandalos” să rămână undeva  în domeniul 
trecutului. Avem nevoie să dăm drumul o dată activităŃii teatrului,  să funcŃioneze tot 
timpul, să fim mândri. 
 Dl.Teban Andronic 
 Colega, cuvântul “scandalos” nu l-am spus eu, l-a spus dânsul. 
 Dl.David Ioan 
 Eu l-am spus  dar,  pune domnule întrebarea, de ce este nevoie de un post 
nou?! 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Avem un proiect. Vrem un inginer de sunet şi un inginer de lumini, asta este tot. 
Eu vreau să vă spun că particip la toate şedinŃele Consiliului de administraŃie şi sunt 
tot timpul alături de tot ce se întâmplă şi răspund în faŃa dumneavoastră de tot ce se 
întâmplă. 
 Dl.Teban Andronic 
 Doamna colegă, eu m-am referit că rândul trecut având interesul să schimbăm 
o persoană de acolo am schimbat organigrama. Acum că a fost  schimbată persoana 
respectivă, revenim la organigramă. 
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L-a asta m-am referit. 
Dl.Ghergan Florian 
Doamna Secretar, juridic cum este? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
AveŃi viza mea de legalitate, înseamnă că este legal. În momentul în care vom 
avea o  

sentinŃă  judecătorească, o aplicăm. 
 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 vot împotrivă (Dl.Teban Andronic) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 
                      1 vot împotrivă (Dl.Teban Andronic) 

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 
                      1 vot împotrivă (Dl.Teban Andronic) 

A fost adoptată Hotărârea nr.33/2008 
Punctul 31  

Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea in 
folosinta gratuita a vestimentatiei si a unor obiecte de inventar Asociatiei „Salvital” 
Hunedoara;  

Dl. Mihaiescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante 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. 



 44 

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.34/2008 
 
Punctul 32 

Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Semaforizarea intersectiei Calea 
Zarandului – Bdul Mihail Kogalniceanu din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Aş vrea o explicaŃie, măcar aproximativă, că totuşi mi se pare 1 miliard şi 
jumătate un  

semafor  exagerat. Ori nu mă pricep eu, ori… totuşi este 1 miliard şi jumătate.  
Dl. David Ioan 

 Domnle łonea, eu nu ştiu să vă spun. 
 Dl.łonea Vasile 
 Poate este cineva aici care poate să dea o explicaŃie. 
 Dl.David Ioan 
 Să spună domnul Szots sau cineva de la tehnic. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Nu am auzit întrebarea. 
 Dl.David Ioan 
 Domnul łonea a întrebat de ce un semafor costă atât de mult şi altele atât de 
puŃin? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Va fi un studiu de  fezabilitate. Vă pot asigura, domnule łonea, că nu se vor 
folosi la aceste semaforizări turcisme şi chinezisme. Vor fi nişte instalaŃii sau 
aparatură de ultimă generaŃie. 
 Dl.Panduru Carol 
 Când s-au defectat semafoarele de la gară şi tot se intervenea, spune-au la 
vremea respectivă că numai tabloul costă peste 700 de milioane. 
 Dl.łonea Vasile 
 Până la 1 miliard jumătate mai este mult. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Atunci când semafoarele vor fi realizate şi nu au undă verde pe toată lungimea, 
o să fie blocat până în Simeria. 
 Dl.David Ioan 
 Foarte bine, domnule Kovacs. Câte miliarde mai dăm pentru asta ca să le 
ordoneze?! 

Dl.Szots Ludovic 
 Chiar dumneavoastră aŃi propus montarea acestor semafoare pentru a fluidiza 
circulaŃia pe b-dul Decebal. La ora actuală, aduceŃi-vă aminte, dacă treceŃi pe acolo. 
Toată lumea trece, vorba aceea “ca pe bulevard”. Niciodată nu ştii de unde apare 
vreunul. De aceea s-a preferat să se monteze semafoare. 
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 Bănuiesc că nu este inoportun, dacă se doreşte tot de către dumneavoastră. 
Trebuie să o ducem până la capăt. 
 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.łonea Vasile) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 
           1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.35/2008 
Punctul 33  

Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Semaforizarea intersectiei Calea 
Zarandului – Bdul Nicolae Balcescu din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi 
                     1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi       
               1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 
A fost adoptată Hotărârea nr.36/2008 

Punctul 34 - RETRAS 
Punctul 35  

Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul de investitii „Intretinere si reparatii 
strazi, alei carosabile, trotuare si drumuri de pe raza municipiului Deva pentru anii 
2005,2006,2007 şi 2008; 

Dl. Doicaru Gheorghe 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Dumneavoastră aici iarăşi  propuneŃi suplimentarea cu o sumă uriaşă şi nici nu 

justificaŃi cum trebuie. Sunt 65 de miliarde de lei vechi. Eu vorbesc în lei vechi ca să 
se vadă valoarea adevărată. 

Dumneavoastră aŃi spus aşa:”apare necesitatea efectuării de reparaŃii 
suplimentare neprevăzute de documentaŃie”. Ce să apară de 50%, da exact de 50%?! 
Pe mine, încă o dată, noŃiunile acestea de “neprevăzut”, “nu am ştiut”, “nu am 
estimate aşa ceva”……. Firma aceasta, nu ştiu a cui o fi dar ce firmă este de filozofi, 
de sociologi, de ce este, nu este firmă de constructori? Cum să nu prevezi lucrări de 
50% din valoarea lor? Încă o dată, gândiŃi-vă bine, 50% sunt prevederile. Mi se pare 
imposibil, refuză mintea mea să…. 
 Dl.David Ioan 
 Deci, întrebarea este, “de ce este suma atât de mare”?  

Dl.łonea Vasile 
 Absolut. A doua întrebare, dumneavoastră explicaŃi că apar lucrări, s-a mai 
stricat. Noi de la an la an tot  aruncăm 200 de miliarde? Trebuia să fie o garanŃie, nu? 
 Dl.Doicaru Gheorghe 
 GaranŃia a fost de 1 an de zile. La aceste lucrări garanŃiile erau expirate. Este 
nevoie de 50% pentru că sunt lucrări de întreŃinere şi reparaŃii. 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu aŃi scris domnule aici. AŃi scris “lucrări neprevăzute”. 
 Dl.Doicaru Gheorghe 
 Este vorba de un contract de întreŃinere şi reparaŃii străzi. 

Dl. David Ioan 
 În articolul 1 asta este prevăzut:”Aprobă executarea unor lucrări suplimentare in 
cuantum de 50% din valoarea iniŃială a contractului de executie lucrări, pentru 
obiectivul de investiŃii “ÎntreŃinere şi reparaŃii străzi, alei carosabile, trotuare şi drumuri 
pe raza  municipiului Deva pentru anii 2005,2006,2007 şi 2008” 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Este suplimentare.  
 Dl. David Ioan 
 Suplimentare de 50% pentru obiectivul de investiŃii “întreŃinere şi reparaŃii”. Nu 
facem din nou. 
 Dl.łonea Vasile 
 A doua întrebare la care nu mi-aŃi răspuns. Dacă anul trecut au făcut, nu au 
garanŃia de la an la an? Noi tot investim, investim, investim! 
 Dl.David Ioan 
 Bănuiesc că s-a semnat un contract, cineva ne poate spune. 
 Dl.łonea Vasile 
 Eu asta spun, cineva are răspundere. 
 
 Dl.Doicaru Gheorghe 
 Este nota de justificare. Dorim să asfaltăm str.Horea, b-dul Decebal şi b-dul 22 
Decembrie. Este vorba de 5 km cu o lăŃime de 12 - 24 de metri. Asta este o sumă 
foarte mare şi vrem să facem până în mai pentru că contractul expiră în mai. În mai 
urmează o altă licitaŃie, cu un alt contructor. 
 Dl.David Ioan 
 Cu ISPA ce facem? 
 Dl.Doicaru Gheorghe 
 ISPA nu trece pe b-dul acesta. 
 Dl.Teban Andronic 
 Spunea domnul că lucrări de investiŃii şi reparaŃii. Am fost pe toate străzile 
aceastea nu numai eu ci toată lumea, inclusiv domnul Viceprimar. Am suplimentat tot 
anul trecut lucrări pe toate străzile de asfaltare, ridicare capace, ridicare trotuare. Nu 
s-a ridicat nimic, numai s-au făcut nişte decapări şi aşa au rămas. Noi am băgat banii, 
am dar suplimentări la toate străzile respective. Acum dăm 60 şi ceva de miliarde cred 
eu, iarăşi o lucrare urgenŃă până în mai. Până în mai înseamnă că noi avem tot 
bugetul Ńării, fântâna arteziană, asfaltările acestea. După aceea, mai vine să 
suplimentăm. Ori terminăm proiectele vechi, să le definitivăm, ori numai începem 
lucrări şi le lăsăm aşa şi noi plătim, adică nu noi, consiliul plăteşte. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Dacă în 3 ani s-au făcut lucrări de valoarea respectivă, cum în  3 luni vom face 
lucrări cu 50% mai mult? Este imposibil, domnule. 
 Dl.Doicaru  Gheorghe 
 Poate că nu reuşim, încercăm.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu am cerut vreo 10 străzi să mi se prezinte ce lucrări s-au făcut, de reparaŃii, 
de întreŃinere pe străzile respective. Doresc să primesc această situaŃie. 
 Vă rog frumos, toate lucrările care s-au făcut timp de 3 ani ar trebui să le 
vedem, să se facă o listă cu toate lucrările  să vedem ce s-a făcut şi ce nu s-a făcut. 
Eu vă arăt străzi unde nu s-a făcut nimic, absolut nimic. 
 Dl. David Ioan 
 Să se prezinte pentru şedinŃa următoare. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu poŃi în 3 luni să faci ce ai făcut în 3 ani. 
 Dl. David Ioan 
 StaŃi puŃin. AŃi formulat o întrebare. Pentru şedinŃa următoare domnul Kovacs 
doreşte… SpuneŃi cu cuvintele dumneavoastră ce doriŃi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Doresc ca toate lucrările, o listă cu lucrările care s-au făcut pe fiecare stradă 
conform acestui contract în perioada de 3 ani de zile. 
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Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
AŃi ridicat o problemă foarte importantă aici. S-ar putea ca străzile pe care le-aŃi 
prins  

aici în program să fie pe ISPA şi noi îl asfaltăm acum şi peste 2 luni sparge ca să facă 
canalizarea. Să verificaŃi. 
 Dl.Doicaru  Gheorghe 
 O să verificăm ce este pe ISPA. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă tot discutăm despre străzile astea, aş dori şi aş vrea să se consemneze 
în procesul-verbal ca la şedinŃa următoare să discutăm toate străzile care sunt 
cuprinse în programul ISPA, să nu le mai prindem la asfaltare. Măcar atât, acum în 
ceasul a 12-lea. 
 Dl.David Ioan 
 Se ştiu. 
 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu vă spun că tot ceea ce spune domnul acum, tot ce spune, peste tot sunt 
lucrări ISPA. HaideŃi să fim un pic atenŃi. 

În şedinŃa următoare v-aş ruga să aduceŃi care sunt lucrările ISPA  şi măcar 
acele străzi  

să nu le prindem în programul de anul acesta. S-au făcut anul trecut repede, repede. 
 Dl.David Ioan 

S-au discutat şi para discutat. 
 Dl.Ghergan Florian 

Da, dar una s-a discutat şi alta s-a executat. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
          4 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile,  

                                        Dl.Ghergan Florian şi Dl. Teban 
Andronic) 

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

                                        Dl.Ghergan Florian şi Dl. Teban 
Andronic) 

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

                                        Dl.Ghergan Florian şi Dl. Teban 
Andronic) 

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

                                        Dl.Ghergan Florian şi Dl. Teban 
Andronic) 

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

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

                                        Dl.Ghergan Florian şi Dl. Teban 
Andronic) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
          4 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile,  

                                        Dl.Ghergan Florian şi Dl. Teban 
Andronic) 

A fost adoptată Hotărârea nr.37/2008 
Punctul 1 suplimentar  

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

Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Strada de legatura intre strada 
C.A.Rosetti si Aleea Zambilei din municipiul Deva”; 

Dl.Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 
Dl.Teban Andronic 
S-au cheltuit  anul trecut câteva zeci de miliarde bune cu studiile de fezabilitate. 
ÎnŃeleg  

să se facă studiu de fezabilitate pentru o lucrare viabilă. Este vorba de o stradă între 
două străzi care se înfundă amândouă. Nu asta este problema, că se face o stradă, 
este vorba că sunt terenuri private şi nu avem nici o garanŃie că acel proprietar va fi de 
acord să-şi taie terenul în lung şi în lat ca să contruiască o stradă cineva. 
 Doi, nu este un proiect pentru locuinŃe în zona respectivă. Sunt acolo grădini şi 
curŃi. Nu ştiu cine a fost cu ideea aceasta să cheltuim nişte bani, zeci de milioane sau 
sute de milioane pentru un studiu care nu poate să fie viabil, pentru interesul, probabil 
cuiva că are interesul să cumpere  teren  acolo, dar la ora actuală nu există un proiect 
de locuinŃe, că nu are unde să fie. Sunt grădini şi curŃi private. Primăria nu are un 
teren acolo, nu are intenŃia să cumpere, nu există nici un proiect de executare de 
lucrări. 
 Dl.David Ioan 
 Exista un proiect înainte de 89 era un bulevard care ar fi mers… 
 Dl.Teban Andronic 
 A picat proiectul acela cu bulevardul. 
 Dl.David Ioan 
 În momentul de faŃă o legătură între 22 Decembrie şi Calea Zarandului pe 
această Rosetti ar fi foarte bună pentru că am descongestiona foarte mult din 
circulaŃie. Domnul Toth ar putea să ne dea mai multe detalii. 

Dl.Teban Andronic 
 AŃi greşit străzile.  
 Dl.David Ioan 
 Am greşit străzile, fără discuŃie. 
 Dl.Teban Andronic 

Eu vorbesc de altceva, de proiectul acesta, str. Rosetti cu Zambilei. Este o 
stradă paralelă care funcŃionează. 
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 Dl.David Ioan 
 Am înŃeles. CetăŃenii din zonă ar accepta un drum până în Calea Zarandului. 
Lucrurile s-ar schimba complet. 

Dl.Teban Andronic 
 Asta este altă treabă. Sunt construcŃii şi proprietăŃi care nu poŃi traversa când 
vrea cineva să intre pe teren. Noi mergem pe nişte cheltuieli pe un studiu de 
fezabilitate pe un amplasament care nu este al nostru, al Primăriei, nu este un proiect 
de locuinŃe acolo, de cartier sau ceva. 

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.Teban Andronic) 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.38/2008 
Punctul 2 suplimentar   

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

“Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare “Aqua Prest Hunedoara”; 
D-na Parvu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Vreau să întreb ce s-a modificat faŃă de celălalt proiect? 
Dl.Hogman Ioan 
S-a modificat componenŃa. S-au retras localităŃile din Valea Jiuliu care vor face  

asociaŃia lor şi s-au cooptat alte localităŃi. S-a modificat şi sediul. S-a modificat şi 
patrimoniul iniŃial. 
 Propun modificarea titlului conform propunerii Consiliului JudeŃean: Hotărâre 
privind asocierea municipiului Deva cu judeŃul Hunedoara, precum şi cu  unele unitati 
administrativ teritoriale din judetul Hunedoara in vederea constituirii Asociatiei de 
dezvoltare intercomunitare “Aqua Prest Hunedoara”. 
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Dl.David Ioan 
 Nu veniŃi cu atâtea poveşti. 

Dl.Hogman Ioan 
 Aşa s-a cerut prin hotărârea Consiliului JudeŃean. 

Dl.David Ioan 
 Este treaba lui  acolo în Consiliul JudeŃean. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Trebuie să modifice că altfel nu sună la fel.Spune-Ńi să auzim. 

Dl.Hogman Ioan 
“Asocierea municipiului Deva cu judeŃul Hunedoara, precum şi cu  unele unitati 

administrativ teritoriale din judetul Hunedoara în vederea constituirii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitare “Aqua Prest Hunedoara”. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Când s-a venit cu modificarea asta? Când aŃi fost înştiinŃat, astăzi? Vorbesc de 
acest titlu. 

Dl.Hogman Ioan 
 După ce am făcut referatul şi expunerea s-a primit modificarea. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu vreau să întreb, doamna Secretar, dacă este corect ca domnul Primar să fie 
reprezentant în această asociaŃie? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Da, dumneavoastră împuterniciŃi pe Primar Mircia Muntean să semneze în 
numele Consiliului local actul constitutiv şi statutul asociaŃiei de dezvoltare 
intercomunitară. 
 Dl.Ghergan Florian 

După cum ştiu, data trecută s-a numit un reprezentant. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 A fost numit. 
 Dl.Socol Augustin 
 Sunt două chestiuni distincte. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aşa a fost propunerea. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Una este reprezentant şi alta este să împuterniciŃi dumneavoastră pe Primar să 
semneze. 
 Dl.Socol Augustin 
 Primarul în calitate de reprezentant al municipiului…. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Semnează actul constitutiv şi statutul de asociere. 
 Dl.Socol Augustin 

Exact. În consiliul de conducere al asociaŃiei aŃi desemnat pe cineva din cadrul 
consiliului. 
 Dl.Ghergan Florian 
 “Reprezentantul consiliului local”scrie aici. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Da, la articolul 5. 
 Dl.Ghergan Florian 

“În adunarea generală a asociaŃiei, persoana primarului … a municipiului”. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Noi am mers pe modelul celorlalte Primării. 
 Dl.Ghergan Florian 

Eu asta întreb. De ce se face această modificare? 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Este trecută funcŃia, nu numele. 

 D-na Secretar Sârbu Laura 
Aşa am primit modelul de la Consiliul JudeŃean. Toate Primăriile au procedat 
exact la  

fel. Noi am luat hotărârea de la Consiliul JudeŃean cum am luat toate hotărârile şi se 
adoptă pe acelaşi principiu. 

Dl.David Ioan 
Domnule Ghergan, ulterior primarii au decis că nu pot să-şi trimită un 
reprezentant în  

Adunarea generală a acŃionarilor unde se dezbat probleme foarte serioase în special 
obŃinerea banilor pe această cale. De aceea au considerat că nimeni nu îi poate 
reprezenta, decât însăşi persoana lor când este vorba de a împărŃi banii care vor fi 
obŃinuŃi pentru diferite lucrări de apă şi canalizare. 
 Asta a fost interpretarea motiv pentru care noi am revenit aici în această 
hotărâre. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu noi, Consiliul JudeŃean a revenit. 

Dl.David Ioan 
 Şi Consiliul JudeŃean  a avut un reprezentant, altul decât Preşedintele. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Acum merg primarii şi preşedintele. Întreb dacă este legală treaba aceasta? 
 Dl.David Ioan 
 Este foarte legală. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De exemplu, primarul nu poate să fie membru în nu ştiu ce…. 
 Dl.David Ioan 
 Aici nu este incompatibil. Nu este nici o incompatibilitate, din potrivă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aş vrea să întreb dacă această asociaŃie este deschisă şi altor comune. 
 Dl.Hogman Ioan 
 Da. 
 Dl.David Ioan 
 Se poate numai să fie reprezentate. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Aş vrea ca această hotărâre să înceapă cu începutul. Articolul 7 să devină 
articolul 1. “Prezenta hotărârea abrogă  HCL nr. 1/2008” şi după aceea “Se aprobă 
asocierea municipiului Deva, prin Consiliul local al municipiului Deva (...)” 
 Nu prima dată hotărâm şi după aceea abrogăm vechea hotărâre. 
 Propun ca articolul 7 să devină articolul 1 şi să se renumeroteze articolele în 
continuare. 

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
domnului consilier Oană Dorin. 

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. 
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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 art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de   consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 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.39/2008 
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 “Centru de 
servicii si vanzare Volkswagen reprezentanta auto VW – Deva”; 

D-na Predoiu Olga 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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.40/2008 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare “Complex 
Comercial European Retail Park”, Deva – Sîntuhalm; 

D-na Predoiu Olga 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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. 
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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.41/2008 
Punctul 5 suplimentar  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare “Ansamblu 
Rezidential Dealul Merilor”, Deva – Sîntuhalm;  

D-na Predoiu Olga 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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.42/2008 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare “Ansamblu 
Locuinte Residenza Verde”, Deva - Sîntuhalm; 

D-na Predoiu Olga 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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. 
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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.43/2008 
Punctul 7 suplimentar   

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare “Hotel D+P+5-6 
E”, Deva - Sîntuhalm; 

D-na Predoiu Olga 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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.44/2008 

Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Sunt dezamăgit că domnul Radu a plecat mai repede de la şedinŃă decât 
trebuia. Nu înŃeleg de ce.  

Vreau să mulŃumesc că după 3 ani de zile după ce am ridicat problema 
semafoarelor de pe b-dul Decebal de la zona piaŃă şi BRD, am ajuns să votăm 
hotărârea. 
 Acum 2 ani am ridicat problema parcării de pe lângă Tribunal, clădirea 
Tribunalului şi strada Aurel Vlaicu. Anul trecut în septembrie domnul Radu mi-a spus 
că este prinsă lucrarea în lucrarea de  reabilitare a străzii Aurel Vlaicu. Strada Aurel 
Vlaicu a fost asfaltată şi parcare nimic. Rog respectuos ca să fie obligat serviciul de 
specialitate să dea răspuns în scris pentru şedinŃa următoare, care este stadiul 
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acestui proiect pentru că nouă ni s-a comunicat că lucrarea este prinsă, este aprobat 
studiul de fezabilitate, dar de mai bine de 8 luni de zile nu s-a făcut nimic. 
 În zona Prefecturii şi a Tribunalului nu avem unde să parcăm. Este bătaie de 
joc. 
 Zona verde, dacă treceŃi pe acolo şi vă uitaŃi,  aia numai zonă verde nu este. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Propun să mergem noi consilierii şi să măturăm străzile în Deva, că este de 
groază. Este pământ pe Iuliu Maniu. Ar trebui să vină să mai măture cineva. Dacă nu, 
să facem, să ne împărŃim pe străzi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu toŃi consilierii, ci cei care nu au votat proiectele de hotărâre pe care le-am 
adoptat privind salubritatea. Aceia ar trebui să măture. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 În centrul oraşului, este oribil. 

Dl.David Ioan 
Există o zonă în care mătură Salubritatea şi o zonă în care mătură Drăgulescu. 

Mai există o zonă în care mătură altcineva, nu ştiu cum le spune. 
Deci, sunt 3 zone. Nu ştiu care dintre ei răspund acolo pentru curăŃarea 

gunoiului. 
Dl.Borbeanu Simion 
Indiferent care. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu am mai ridicat această problemă şi vă rog frumos cineva, domnule 

Vicepimar, să luaŃi măsuri. Pe strada Împăratul Traian s-au făcut nişte limitări de 
viteză cu ajutorul PoliŃiei, cu ajutorul Primăriei, dar încă se circulă cu viteză foarte 
mare. Nenorocirea este că, foarte mulŃi proprietari au băgat nişte stâlpi între trotuar şi 
drum. Trebuie să meargă cineva să îi taie. Este împotriva legii să monteze stâlpi. Cei 
care au pus stâlpii, parchează pe partea carosabilă. Nu se poate, chiar fiecare face ce 
vrea în Deva?! Cine se ocupă de străzile astea? Cred că este a V-a oară de când ridic 
această problemă. Cei care circulă pe acolo, ar merita să li se pună “gogoaşe 
metalice” să li se  strice  maşina, că circulă cu 80 km /h. 
 Doi oameni deja în zona casei sindicatelor au fost muşcaŃi de câini care stau pe 
lângă construcŃia aia pe care o fac cei de la Inspectoratul în construcŃii. Deja 2 oameni 
au fost muşcaŃi. Domnule Viceprimar să trimiteŃi câŃiva oameni acolo pentru că au pui. 
 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, îmi pare rău că domnul Primar are probleme mai 

importante decât şedinŃa de consiliu pentru că vroiam să-i citesc din cele două devize. 
Deci, nu este posibil ca într-un an de zile rampa de acces să se mărească de 3 ori în 
euro. În devizul vechi era 6.000 de euro, în devizul nou este 18.000 de euro. Ce îi 
facem? 

De aceea am cerut domnule Preşedinte ca atunci când vin acestea să vedem 
tema de proiectare, că poate am  cerut  noi acum să o poleim în aur. 

Vroiam să-i spun domnului Primar, că văd că domnul Primar din adins vrea să 
ascundă ceva de noi? Nu dă dispoziŃia necesară să se facă. La fiecare proiect să 
avem tema de proiectare, pentru că atuci vedem ce am cerut. Să vedem proiectul, 
devizul care a fost şi devizul care este,  să vedem de ce este diferenŃa aceia atât de 
mare. Noi hotărâm, domnule Preşedinte şi avem răspunderea asta. 
 Dl.David Ioan 

Este acelaşi proiect sau este altul? 
Dl.Ghergan Florian 
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 Este acelaşi proiect, aceleaşi devize. Vorbim despre acelaşi proiect. Doamna 
Secretar a fost amabilă şi l-a adus ca să-l dezbatem aici. 
 AŃi făcut glume pe chestia asta, dar nu este glumă.  

Dl.David Ioan 
Nu am făcut. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnul Primar a făcut.  Noi avem responsabilitate şi trebuie să o manifestăm. 

Dânsul dacă crede că trebuie să “ne  bage pumnul în gură”, noi nu stăm la mâna 
dânsului. Acesta este un aspect. 

Cer încă o dată, vă rog să consemnaŃi, toate proiectele în care vor veni 
majorări, suplimentări, să vedem tema de proiectare, dacă s-a majorat din diverse 
considerente reale de ce s-a majorat? Am dat o altă temă de proiectare, spunem  să 
facă altceva? AŃi văzut, sunt străzi în care punem conducte  de apă şi canal. Strada 
aia nu s-a mărit, dar este mărită valoarea cu 50%, de la 3 luni la alte 3 luni. Este 
răspunderea noastră şi asta vă cerem, să fim în cunoştinŃă de cauză când votăm. 
 Un alt aspect. Mă bucur că şi colegii de la putere văd că nu se întâmplă lucruri 
tocmai în regulă în municipiu.  Ridic problema cu această  barieră de când s-a montat. 
AŃi stricat tot pavajul. Pavajul care a fost acolo nu a fost gândit ca să fie pentru unii, a 
fost pietonal. Aşa a fost gândit. UitaŃi-vă cum arată. Chiar nu se poate să închidem 
acolo? Chiar nu putem? Dăm miliarde, facem fântâni  de sute de miliarde şi chiar nu 
putem rezolva? Este în faŃa Primăriei. Îmi este ruşine că sunt consilier. Cer treaba 
aceasta de atâta vreme. Merg cu domnul director, merg cu domnul şef, îi duc la faŃa 
locului. Nu puteŃi găsi o soluŃie? Nu se poate aşa ceva! Nu se poate.  Am dat 
soluŃie, dar să se întâmple.  
 Dl.Borbeanu Simion 
 Sunt nişte sisteme telescopice care intră în asfalt şi cu telecomandă se pot 
ridica. Se pun în faŃa ambasade. 
 Dl. łonea Vasile  
 StimaŃi colegi, vreau să ridic câteva probleme sesizate de cetăŃeni.Un cetăŃean 
spune  că cei care au casă de vacanŃă pe ……… vreo 30 de familii, sunt aproape 
izolaŃi, pe ambele variante, pe drumul de la flotaŃie şi pe drumul dinspre oraş, în 
sensul că drumul este foarte greu accesibil, este nereparat. 
 Tot de pe Aurel Vlaicu de la nr.110 cineva spunea că nu au canalizare, nu au 
apă din oraş.  
 Am aprobat anul trecut pe strada Crângului un zid de sprijin. CetăŃenii de acolo 
spun să nu se apuce de lucrări, să se sape din nou să fugă versantul până nu se face 
expertiză tehnică. Asta spun cetăŃenii. Eu vă transpun rugămintea lor, ca să nu vină 
toŃi aici.  ŞtiŃi despre ce este vorba că domnul Primar a fost acolo. 
 Dl.David Ioan 
 Numai puŃin. Acestea trebuie notate de cineva. 
 Dl. łonea Vasile  
 Le-am lăsat scris, sunt scrise jos la registratură, dar am vrut să cunoască şi 
consilierii. 
 Am o problemă. Solicit eu să fiu informt -şi vreau să ştie şi consilierii - cel care 
a executat  demolările la piaŃa centrală, ce s-a făcut cu materialele, unde sunt banii, 
ce destinaŃie au avut, care a fost toată treaba. Am cerut raport scris. 
 Dl.David Ioan 
 Cine răspunde? Să se facă adresă către Publiserv Goscom la solicitarea 
consilierilor Kovacs, łonea şi Ghergan şi Publiserv-ul să o primească şi să dea 
răspuns.  
 Dl.Borbeanu Simion 
 La celelalte întrebări cine dă răspuns? 
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 Dl.David Ioan 
 Diferite servicii de specialitate. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Domnule Preşedinte, dacă-mi permiteŃi. Am primit  această solicitare de care 
vorbeaŃi şi am repartizat-o la compartimentele de specialitate. 
 Dl.łonea Vasile  
 Ultima problemă. Apare mereu treaba aceasta dacă avem sau nu avem 
documentele la dosarele de şedinŃă ş.a.m.d. Eu am propus aici  să fim dotaŃi fiecare 
consilier cu laptop în care să fie scanate toate documentele, pentru că aşa se poate 
face arhivă personală, să fim permanent documentaŃi, oportun, va fi foarte rapid. Nu 
ne rămân nouă, nu vor fi personale, sunt pentru consilierii în funcŃie. Nu ar fi o 
investiŃie chiar atât de mare şi în final s-ar realiza chiar economii. Sunt dosare, hârtii 
plus imprimanta. Aşa nu s-ar mai putea invoca lipsa de documentare, ar avea toată 
documentaŃia. 
 Asta este propunerea mea. Dacă vreŃi  o luaŃi în considerare, dacă nu, nu.  
 Dl.David Ioan 

Vă dau dreptate dar cine nu ştie să umble cu laptop-ul? 
Dl.łonea Vasile 
ÎnvaŃă, domnule.  

 Dl. Panduru Carol 
 Referitor la PiaŃa Unirii. Dacă în mandatul trecut am ridicat problema, aşa cum 
spunea şi colegul cu chestiunea aceea telescopică.., dar problema este alta. Este 
carosabilul trecut şi trebuie să-l transformăm în cale pietonală ca să nu mai poată 
parca maşinile, ca să nu mai circule maşinile, cu excepŃia riveranilor care pot parca în 
interior, în curŃi. Cei care aprovizionează, li se vor stabili ore de aprovizionare. De ce? 
Pentru că au fost cazuri, PoliŃia Comunitară i-a verificat, s-a curăŃat frumos strada, i-au 
dat în judecată şi au câştigat în instanŃă că pe carosabil au dreptul să circule. Nu ai ce 
să le faci. PoliŃistul nu poate să ia măsuri pentru că, fiind carosabil  nu are ce să-i facă. 
Transformăm strada în cale pietonală şi atunci aplicăm măsurile şi o să luăm în 
continuare act. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Referitor la demolarea de la piaŃă,  este o societate care are contract cu 
Primăria, din câte ştiu eu. Este problema lor. Nu ştiu ce treabă are cu Publiserv-ul! Se 
face cu o firmă care a fost contractată de Primăria Deva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu am spus de Publiserv nimic. Domnul Preşedinte a spus. 
 Dl.David Ioan 
 Am crezut că sunt cei care pot să dea răspuns. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Mai mulŃi locatari solicită Primăriei să monteze câteva limitatoare de viteză pe 
Al. Romanilor. Acolo este o cale de acces, a copiilor de la acea şcoală.   
 
 Dl.David Ioan 
 Astea nu sunt probleme de venit în consiliu. AŃi făcut o sesizare în scris, cu 
număr de înregistrare? 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Nu. 
 Dl.David Ioan 
 Asta faceŃi şi semnaŃi ca şi consilier să vedem cine-şi permite să nu ajungă 
cererea unde trebuie. 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
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