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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 10 iulie 2009,  în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a DispoziŃiei 
primarului municipiului Deva, nr.1291/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 14 consilieri din numărul total de 21 
consilieri în funcŃie. 

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

Dl.łonea Vasile  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr 
de 14 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa doamna Mateuca Madalina, domnul Paduru Carol, domnul 
Morar Marcel, domnul Costa Cosmin, domnul Oancea Nicolae Florin, domnul Ghergan Florian 
şi doamna Oprişiu Corina. 

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

Dl.łonea Vasile  
În continuare, dau cuvântul domnului Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Trecerea unui teren in suprafata de 1182 mp din domeniul public in domeniul 
privat al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local 

Deva si SC Melita Developments SRL Criscior   
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 
 

Dnul Primar Mircia Muntean: 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatorul proiect de hotarare: 

1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.205/2009 privind aprobarea Documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia “Reabilitarea, modernizarea cladirilor 
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si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Pedagogic Sabin Dragoi Deva”cu 
modificarile ulterioare. 
 
Dl.łonea Vasile  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completată.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
 

Dl.łonea Vasile  
 Înainte de a intra în ordinea de zi, v-aş ruga să dăm cuvântul reprezentanŃilor de la I.R.E., 
reprezentanŃi chemaŃi în şedinŃă de către dumneavoastră pentru a ne lămuri asupra problemelor,  
am înŃeles, cu iluminatul public, care s-au pus rândul trecut de către dumneavoastră, de către 
doamna Oprişiu care nu este astăzi prezentă în sală. S-a considerat de către dumneaei că orele 
pentru iluminat public sunt neadecvate şi trebuie revăzut programul de către noi şi de către I.R.E. 
Este în sală domnul Jianu. De la piaŃă este cineva? 

Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Da. 
Dl.łonea Vasile  
De asemenea, o altă problemă ridicată în şedinŃa de consiliu a fost PiaŃa Agroalimentară, 

în sensul că, taxele fiind totuşi prea mari pe masă, mulŃi sunt cu produse şi le vând în piaŃa 
neautorizată ad-hoc de lângă Pompieri şi acolo este mizerie şi se crează disconfort, deşi s-au 
investit bani mulŃi încercând să se creeze o piaŃă modernă şi la nivel european. Ea este realizată, 
dar nu şi funcŃionează cum ar trebui. 

V-aş ruga în ordinea prezentată să luaŃi cuvântul. 
Dl. Jianu Vasile   - reprezentant I.R.E. 
Sunt şeful de distribuŃie din cadrul unităŃii teritoriale de reŃea Deva. Printre alte 

atribuŃiuni pe care le avem ne ocupăm şi de întreŃinerea reŃelelor atât casnice cât şi de iluminat 
public deocamdată din Deva. Am înŃeles că problema ridicată de dumneavoastră se referă la 
economisirea de energie prin aprinderea mai târziu a iluminatului public şi stingerea mai 
devreme a acestuia. La ora actuală există un sistem centralizat cu impuls în cadrul oraşului, de 
aprindere a iluminatului public care este comandat central de la dispeceratul nostru de către o 
fotocelulă. Această fotocelulă la scăderea intensităŃii luminoase, comandă aprinderea 
iluminatului public. Asta Ńine cont inclusiv de starea noroasă a cerului, de furtuni ş.a.m.d. Există 
şi  o altă posibilitate după cum am vorbit cu reprezentantul operatorului de iluminat de la Luxten, 
cu montarea de ceasuri programatoare după programul aprobat de AgenŃia NaŃională de 
Reglementare a Energiei sau după cererea beneficiarului. Ca soluŃie provizorie, în loc de 
fotocelulă se poate pune acest ceas programator şi unul sau mai multe în cascadă, în cadrul 
iluminatului public. Pentru detalii în ceea ce priveşte această problemă, am să-l rog pe colegul de 
la Luxten să explice mai în amănunt, numai că, toate acestea au un suport de buget. 

Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  
În calitate de reprezentant al firmei Luxten, concesionarul serviciului de ilumat public, aş 

dori să fac o scurtă descriere a sistemului de iluminat public. Firma Luxten gestionează 
proprietatea Primăriei Municipiului Deva astfel încât la nivelul punctelor luminoase - să vă 
explic altfel - a corpurilor de iluminat, suntem gestionarii a 98 % din acele puncte luminoase. La 
nivelul reŃelelor de iluminat ca şi cazuri efectiv infrastructură, suntem gestionarii a aproximativ 
20% din tot sistemul de iluminat. Aceşti 20 % sunt reŃelele montate de firma Luxten pe baza 
programului iniŃiat de Primăria Deva şi care prin reabilitarea acelor zone, reŃeaua este în 
gestiunea noastră. Sunt  reŃele noi, efectiv. Pe aceste reŃele, referitor la punctele de aprindere,     
s-au montat 11 puncte de aprindere. Repet, doar pe reŃelele din proprietatea Primăriei Deva.  
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Restul reŃelelor de iluminat, 80 % din municipiul Deva, face parte din reŃeaua veche de aprindere 
a municipiului Deva. Noi, ca implementatori de soluŃii, avem ca stadiu final al dezvoltării 
sistemului de iluminat public din municipiul Deva, acea soluŃie de hologramare luminotehnică a 
municipiului, dar din păcate este o soluŃie pe termen lung. În prezent nu se poate face, mai ales 
din prisma bugetului, nu se poate face într-un an, pe un termen foarte scurt acest lucru. Deci, 
presupune un timp, un spaŃiu de reabilitare mult mai avansat. 

Cum am discutat şi cu reprezentantul ENEL, ce se poate face în momentul de faŃă pentru 
a aduce faza de aprindere a municipiului la standarde cel puŃin impuse de ANRE prin legi 
speciale - noi suntem în zona 3 de aprindere, pe partea de aprindere – se pot monta provizoriu 
acele ceasuri programatoare sau un echipament complet, blocul de măsură şi comandă. Asta este 
o măsură pe termen scurt şi la stadiul în care este iluminatul public, este sigura care se poate 
realiza cu un buget mai mic şi într-un timp cât mai scurt.  

Dl. łonea Vasile  
Dumneavoastră v-aŃi spus punctul de vedere şi aş ruga colegii să pună întrebări, dacă au. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu privire la a deschide şi a închide circuitul, nu se poate regla să pornească la o 

intensitate cât mai mare, ca să pornească mai târziu? Să nu pornească la ora 21, cum se întunecă 
puŃin, să fie în jur de ora 22. 

Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  
Tehnic vorbind, sistemul vechi - să spunem de aprindere, este pe tehnologia fotocelulă. 

Fotocelula dă comanda pe partea de aprindere a sistemului de iluminat public. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Se poate regla? 
Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  
Nu. Ceea ce am descris ca fiind ceasuri programatoare funcŃionează după un program de 

aprindere, legiferat de A.N.R.E.. Acele ceasuri programatoare sunt înglobate într-un bloc de 
măsură protecŃie, care pot efectiv furniza inclusiv şi intensitatea, cum aŃi spus, este partea de 
reducere, de economie a sistemului de iluminat public, nişte echipamente efilux, reductoare de 
tensiune. Doar aceasta este singura variantă tehnologică care permite ceea ce spuneŃi 
dumneavoastră. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Bun. Atunci ne-aŃi putea estima costurile?  
Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  

 Se va face un studiu de soluŃie la cele precizate de dumneavoastră şi ulterior băieŃii de la 
proiectare vor depune o ofertă efectiv completă, pe puncte. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Referitor la soluŃia pe care a propus-o domnul, vreau să vă supun atenŃiei următorul 
aspect. SoluŃia cu ceasuri a fost încă din anii ΄70 -΄80 şi este o soluŃie veche, iar soluŃia de 
reabilitare pe care o propune, eu cred că este o soluŃie foarte scumpă şi nu ştiu dacă se justifică. 
Asta presupune că în fiecare lună se admite o uniformizare a intensităŃii luminoase şi în funcŃie 
de aceea blocul de măsură şi protecŃie de care a spus domnul, să acŃioneze. Eu consider că faza 
cu fotocelulă, deoarece se foloseşte la nivel naŃional, este foarte bună şi asta în funcŃie de 
intensitatea luminoasă din zona respectivă, aprinde şi stinge corpurile de iluminat. Deci, în 
funcŃie de ora de vară, de ora de iarnă, zic eu, se aprinde la intensitate luminoasa.Că se aprind 
într-o zi mai repede şi se sting mai târziu, asta nu presupune că, costurile sunt extraordinar de 
mari. Cred că investiŃia nu s-ar justifica, sunt nişte bani pe care i-am cheltui zic eu, neoportun. 
Asta este părerea mea, din punct de  vedere vorbind, pentru că nu are nici o legătură corpurile de 
iluminat şi alimentarea lor, cu faza de închidere şi deschidere a semnalului pe care-l dă 
fotocelula. 
 Dl.Kovacs Francisc 
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 Sunt perioade în care este ora 7 dimineaŃa şi fotocelula nu lucrează pentru că intensitatea 
luminoasă este încă necorespunzătoare. În acel moment, am putea totuşi în perioada de vară să 
stabilim în plus faŃă de fotocelulă, la ora 6 să se întrerupă. Este o combinaŃie între fotocelulă şi 
respectiv oră. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Complică situaŃia. 
Dl.David Ioan 
DaŃi-mi voie să-mi spun punctul meu de vedere. Există posibilitatea ca acea fotocelulă să  

aibe o defecŃiune. Va fi înlocuită şi ea merge în funcŃie de intensitatea luminoasă care este la o 
anumită oră într-o anumită zi, ş.a.m.d. Fotocelula este cea mai eficientă. 

Dl. Borca Tiberiu 
 Cea mai fidelă! 
 Dl.David Ioan 
 Este cea mai fidelă, sigur că da! Ea măsoară intensitatea luminoasă. În momentul în care 
intensitatea luminoasă scade, scade, scade, sub o anumită valoare şi dacă-mi aduc bine aminte 
cred că şi în situaŃia în care scade mult nu acŃionează imediat, sunt anumite instalaŃii care au o 
temporizare de 5-10 minute. După ce fotocelula a sesizat pragul de aprindere, mai trec 5-10 
minute, un releu de timp şi abia după aceea. DimineaŃa la fel este. Problema este că aceste 
fotocelule, aşa cum au costatat unii colegi că afară este lumină şi deja este dimineaŃă în faptul 
zilei şi becurile încă ard, să vedem dacă nu putem să le oprim. Cât priveşte, ştiu eu, viitoarele 
sisteme de controlare a aprinderii şi a stingerii, probabil că după ce instalaŃiile vor fi modernizate 
şi după vom avea dispozitive pe care ni le putem permite să le cumpărăm, mergem pe cea ce s -a 
spus. Deocamdată cu fotocelulă este suficient, cu condiŃia să fie în bună stare de funcŃionare. 
Asta am vrut să spun ca o concluzie. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Mai vreau să întreb dacă în contractul pe care-l avem cu Luxten, este prevăzută o 
modernizare a instalaŃiilor de iluminat? Eu aş vrea să analizăm asta. 

Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  
 În contractul de concesiune, este un capitol al contractului de concesiune, partea de 
reabilitare al sistemului de iluminat. Este partea de proiectare, de dimensionare corespunzătoare 
a anumitor zone, a sistemului de iluminat public. Obiectivele efectiv de reabilitat se stabilesc de 
beneficiar, de către Primăria Deva. Partea de aprindere, pentru că v-am spus, nefiind proprietari 
pe 80% din reŃelele din municipiul Deva, firma Luxten ca şi concesionar este reprezentantul 
Primăriei şi are în gestiune doar ce este a Primăriei. În rest, 80 % funcŃionăm ca activitate pe 
baza convenŃiilor de exploatare încheiate cu ENEL. Deci, nu putem face în momentul de faŃă, 
fiind două proprietăŃi  pe iluminat public, nu putem, firma Luxten nu poate  face chiar orice. Sunt 
nişte convenŃii. 
 Pe partea de dezvoltare, de reabilitare a sistemului de iluminat public, noi tot timpul 
propunem soluŃii, soluŃii de eficientizare în funcŃie de anumite priorităŃi. În 5 ani de zile efectiv 
nu am reuşit şi nu cred că este un oraş în care să se fi reuşit reabilitarea 100 % a întregului 
municipiu. Sunt totuşi 5 ani de zile. Noi am încercat să reducem consumul efectiv pe străzi, pe 
zonele principale prin înlocuirea acelor puncte luminoase care erau nemodernizate. În momentul 
de faŃă este un stadiu al activităŃii noastre de reabilitare la nivel de municipiu. Este un stadiu în 
care, cum să vă spun eu, în timp se poate ajunge la acest lucru pe care l-am prezentat şi care se 
află în soluŃie la faza de proiectare la noi, partea de evidenŃă 100% şi foarte clară al consumului 
pe fiecare alee, stradă. Până la etapa aceasta mai sunt necesare anumite lucruri, suntem la un 
nivel să zic de început. 
 Aş dori tehnic, să delimitez cele două lucruri ca şi echipament. Este fotocelula. 
Fotocelula funcŃionează sub acea intensitate luminoasă. Gradul de precizie este foarte scăzut. De 
aceea în prezent, acea soluŃie de comandă prin fotocelulă se foloseşte în special pe sectorul – să 
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zic privat, deci nu pentru zonele cu iluminat public unde sunt necesare echipamente profesionale. 
Atâta timp cât ANRE a legiferat un program de aprindere pe zona noastră, automat înseamnă că 
este bun, este ceea ce oraşul are nevoie. De aceea şi anumite programatoare în timp au avansat. 
Acele ceasuri programatoare respectă 100 % fără intervenŃiile operatorului acelui program. 
Efectiv se montează ceasul programator şi nu mai are nici o intervenŃie de la montare până la … 

Dl. Jianu Vasile   - reprezentant I.R.E. 
 Se programează pe un an de zile.  

Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  
Pe un an de zile. 
Dl. Jianu Vasile   - reprezentant I.R.E. 
Deci, nu de la o săptămână la alta. 
Dl.Borca Tiberiu 
Ceasul programator are nişte parametrii fixi, fixate de programator, pe când fotocelula 

funcŃionează după timp. Vara este ziua mai mare şi noaptea mai mică şi până iarna se inversează. 
Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  
ANRE de ce s-a gândit să stabilească un program pe serviciul de iluminat public? Tocmai 

din cauză că, prin montarea unui ceas programator se obŃin reduceri anuale undeva la 20 % 
reduceri de consum. Pentru că tocmai că este un program fix de aprindere, iar fotocelula în 
funcŃie de starea vremii, se obŃine o reducere, o economie. 

Dl.Borca Tiberiu 
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar care este rolul discuŃiei? Să facem reducere de      

50 %, să iluminăm cât mai puŃin oraşul sau să venim în întâmpinarea cetăŃeanului şi să-i 
rezolvăm problema? Deci, dacă dumneavoastră puteŃi să aprindeŃi iluminatul la ora 11 şi să-l 
stingeŃi dimineaŃă la ora 3, am făcut o reducere şi în schimb creem un disconfort oraşului. Asta 
este problema pe care eu cred că trebuie să o stabilească Consiliul local. Putem să nu aprindem 
deloc şi am făcut reduceri de 100 %, sau putem să venim în întâmpinarea cetăŃeanului şi să-i 
creem condiŃii. 

Dl. Cosmin Stoica – reprezentant Luxten  
Scopul discuŃiei, am înŃeles că a fost tocmai programul de aprindere deci, pentru simplul 

fapt că se aprinde prea repede şi se stinge prea târziu. Acesta a fost scopul discuŃiei şi de aceea 
am prezentat soluŃiile respective.  

Dl.Borca Tiberiu 
Eu zic că puteŃi umbla şi nivelul de sensibilizare a sistemului de modificare a sensibilităŃii 

celulei. Nu cred că este o soluŃie fixă care să nu permită să o facem mai sensibilă sau mai puŃin 
sensibilă. 

Dl. łonea Vasile 
StimaŃi colegi, eu spun că argumentele tehnice au lămurit problema. Scopul discuŃiei 

noastre  a fost de a crea confort fără a face risipă de resurse. Asta este toată treaba, de a crea 
confort fără risipă. Aşa putem să o stingem de tot şi avem economie totală. Asta este, de a putea 
regla sistemul de aşa natură încât să avem confort.  

Eu sper că argumentele au fost pertinente. Vă mulŃumesc pentru prezenŃă. 
În continuare dau cuvântul reprezentantului de la piaŃă, pe care-l invit în faŃa 

dumneavoastră. 
 
Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Domnul Hoancea Eugen invitat de dumneavoastră nu a putut să participe şi va veni cu 

plăcere la următoarele şedinŃe dacă va fi invitat.  
Din câte am înŃeles de la dumneavoastră, din prezentarea făcută, problema se refera la  

comercianŃii ambulanŃi care comercializează marfă în împrejurimile pieŃei şi tarifele pe care noi 
le practicăm la mesele comercianŃilor, care sunt în subcontract cu noi. Gradul de ocupare actual 
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al pieŃei este de peste 95% la mese cât şi la standuri în incinta pieŃei. ComercianŃii care 
desfăşoară o activitate în jurul pieŃei nu pot fi absorbiŃi în piaŃă deşi am dori. Am suplimentat 
numărul de mese şi nu avem cum să-i aducem în piaŃă. Dacă dânşii vin în jurul pieŃei este doar 
pentru că piaŃa are un vad făcut şi comerŃul în această zonă este bun. 

Dl. łonea Vasile  
Nu mai aveŃi posibilitatea. Se punea problema reducerii tarifelor la mese. 
Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Dacă am reduce tarifele la mese, am reduce la comerciaŃii care sunt deja în piaŃă pe bază 

de contract, dar nu am rezolva nimic în afara pieŃei, aceia neavând unde intra în piaŃă. Probabil în 
perioada următoare, eu ştiu, iarnă, sper că toamnă nu, când marea majoritate a comercianŃilor 
existenŃi nu vor mai veni în această piaŃă neavând ce să vândă, putem diminua chiriile sau taxele 
care le achită şi să aibe acces aceşti comercianŃi care nu sunt localnici - din câte ştiu eu - şi care 
poate nu vor fi prezenŃi în acea perioadă. 

Dl. łonea Vasile  
Interesul nostru este să aducem producători care să aibă marfă. 
Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
ToŃi sunt producători şi nu sunt numai din Deva. Sunt din  Arad, sunt din Craiova. Gradul 

de ocupare este de peste 95 % în acest momnent. 
Dl.David Ioan 
Cineva afirmase în şedinŃa trecută că în interiorul pieŃei agroalimentare se vând produse 

industriale. 
Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Există un singur caz special pe care îl vom rezolva în perioada următoare, este o doamnă 

cu care nu putem vorbi, pe o singură masă. Deci, din total este o singură masă. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Sunt 10 mese, le-am numărat. 
Dl.David Ioan 
Mai sunt şi cei cu pepeni de acolo. Ar trebui să luaŃi măsura de a remedia situaŃia asta. 
Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Dânsa într-o zi vinde la acele mese produse apicole, seminŃe, mergem acolo. A doua zi 

avem aceiaşi reclamaŃie că are şi şlapi şi probabil singura soluŃie ar fi evacuarea dânsei din piaŃă. 
Contractul pe care-l are şi certificatul de producător este pentru produse apicole, pentru care a şi 
închiriat un număr de 8 mese din câte ştiu eu, dar se schimbă de pe o zi pe alta. 

Dl.David Ioan 
Din punctul dânşilor de vedere, din moment ce încasează masa nu sunt interesaŃi de 

marfă dar, din punctul meu de vedere când văd că un cetăŃean stă în faŃa pieŃei cu produse 
alimentare, că nu are loc în piaŃă, este o problemă. Nu avem nevoie de şlapi acolo, şlapi sunt 
peste tot. 

Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Aşa este, şlapi sunt şi în standurile de la etaj. 
Dl.Cuiava Dorel 
Ieri am fost în piaŃă şi sunt 10 mese ocupate cu şlapi, cu pungi, cu tot felul de cercei şi 

producătorii stau afară şi vând ardei şi roşii. Nu mi se pare normal. 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai multă fermitate.  Îi prinzi o dată, de două ori, de trei ori… 
Dl.łonea Vasile  
Nu o să rămâneŃi cu mesele neocupate din moment ce unii stau afară. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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De exemplu, socrii mei sunt producători de roşii şi au apelat la dumneavoastră şi nu au 
putut să obŃină o masă pentru roşii şi aceia de pe graniŃă cu Ucraina toŃi au. Nu am venit personal 
pentru că dacă mergeam personal, probabil eram ajutat, dacă tot este 5 % neocupat. Partea 
aceasta de 5 % nu ne dă voie nici să-l atacăm prea direct pe domnul director. Din moment ce 
există 5 % liber… Trebuie mai multă fermitate. 

Dl. Marius Baciu- reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Este o problemă mai veche. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am mai pornit un garaj acum 12 ani când am ajuns primar şi domnul Şofron l-a închis şi 

a concesionat garajul la altcineva. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă bine reŃin, când s-a luat hotărârea cu concesionarea pieŃei, a fost discuŃia şi 

hotărârea noastră, a Consiliului, că partea de la parter - indiferent cum este, va avea doar produse 
agroalimentare. 

Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Primele trei luni doamna a avut doar produse apicole. Dânsa are şi un stand la etaj în care 

vindea aceste produse. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă vinde apicole şi peste 1 oră o găseşti cu şlapi îi anulezi contractul. 
Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Da, aceasta ar fi soluŃia. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Sunt societăŃi la care li s-a dat numai 2 mese şi sunt care vând în stradă. Este societate 

comercială care a primit numai două mese. Să aducă produse agroalimentare. Dincolo sunt 10 
mese cu produse de alt fel.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cine va pus să votaŃi piaŃă nouă?! 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Primar, să se respecte hotărârea Consiliului local. Noi aşa am hotărât, la parter 

nu intră decât produse agroalimentare. 
Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Da, este o problemă şi a noastră pentru că este greu să Ńinem restul comercianŃilor la etaj 

când cineva vinde produse textile la parter. Avem multe reclamaŃii. Problema se va rezolva. 
Singura soluŃie va fi evacuarea. 
Dl. łonea Vasile  
DesfaceŃi la unul contractul pe care-l are cu dumneavoastră şi o să vedeŃi că se 

reglementează şi cu ceilalŃi sau pleacă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Trebuie un pic de fermitate. 
Dl.łonea Vasile 
Absolut. Trebuie să fiŃi mai fermi ca să vadă că fiecare trebuie să respecte anumite reguli. 

Asta este boala noastră, la români, să nu respectăm regulile. 
Dl.Pogoscan Ferdinand 
O problemă foarte simplă. Îmi place parcarea, arată bine, rezolvarea hai să spunem să 

este destul de bine. PuneŃi ceva indicatoare, “pune biletul cu scrisul în jos” M-am simŃit penibil 
când am dat maşina în spate, noroc că nu am fost singurul, că mă simŃeam ca şi Păcală într-o 
capitală. 

Dl. Marius Baciu - reprezentant al societăŃii SC Central Market 
În 90 % din timp avem o persoană de la pază care îndrumă clienŃii. 
Dl.Pogoscan Ferdinand 
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Era cineva acolo lipit de perete şi mânca un sandwich şi ăla mă striga “du-te sus, vino…”. 
Dl. Marius Baciu- reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Există un regulament pe care l-am pus, este scris mărunt. Vom pune şi indicatoare. 
Dl.Pogoscan Ferdinand 
Foarte mărunt. Este penibil când întorci maşina. 
Dl. Marius Baciu- reprezentant al societăŃii SC Central Market 
Vom pune şi în dreptul locaŃiei. 
Dl.Pogoscan Ferdinand 
Locul de parcare este foarte frumos. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este nici scump, este 1 leu. 
Dl.łonea Vasile 
În consecinŃă, sunt rezolvabile toate. MulŃumim pentru prezenŃă. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la punctul suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, in 
conformitate cu prevederile art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1, 2  se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

suprafata de 1182 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Este acelaşi caz, comparativ cu cel al domnului Vărgaş. Cu ajutorul Consiliului local s-a 

mutat, s-a modificat amplasamentul terenului proprietate privată din faŃa unul bloc de locuinŃe 
din Gojdu, în cartierul DorobanŃi în spatele bisericii de acolo. A fost o înŃelegere, pentru că 
vecinii nu pot parca. Este vorba de poziŃia de lângă Ulpia, lângă fostul wc public şi oamenii 
parchează acolo. Este o foarte mare aglomeraŃie acolo pentru a implementa… 

Dl.łonea Vasile 
VecinătăŃile închideau clădirea cumva. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Avem rugămintea să-l votăm, să putem rezolva, pentru că au găsit un loc în Micro 15. 
 Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

            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 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.233/2009 
 

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

terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local Deva si SC Melita Developments SRL 
Criscior . 

Dl.łonea Vasile 
Înainte de a cere avizul comisiilor, vreau să vă spun că la articolul 3 diferenŃa de preŃ de 

5200 de euro pe care o plăteşte cel care face schimbul, nu include şi TVA. La această sumă se 
adaugă TVA. Aici exprimarea este cam “şchioapă”. Să nu înŃelegeŃi că este minus TVA. Trebuie 
modificat şi mai sus, şi acolo trebuie spus că se adaugă TVA. 
 Acum, înainte de a încheia, ca să nu avem discuŃii şi să mai mergem la DNA, avem 
rapoartele de evaluare pentru cele două terenuri. 
 Dl. Oana Nicolae Dorin 

Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Jarnea Horia  
Dorim să facem o completare. Această completare survine depunerii extrasului CF 

convertit de către Cartea Funciară. Aş avea rugămintea ca la art.2 alin.2  “.. a terenului înscris în 
CF 61470 Deva provenit din conversia CF 407/a/z”. Deci, este vorba de terenul pe care-l vom 
primi la schimb, a avut un vechi extras CF neconvertit şi am primit ieri CF - ul convertit. Se 
păstrează numărul topo. 

Dl. łonea Vasile  
Ca poziŃie terenul este acelaşi numai notaŃia este alta. Evaluarea din câte am văzut este  

pertinentă. Acesta este un teren în centru evaluat la 160 de euro iar celălalt este la 120 de euro. 
Eu, cel puŃin, nu vreau să vă influenŃez dar acesta este punctul meu de vedere.  

Dl. łonea Vasile  
            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 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.234/2009 
 

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

Consiliului local nr.205/2009 privind aprobarea Documentatiei deaviyare a lucrarilor de 
interventie pentru investitia “Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii 
educationale a Liceului Pedagogic Sabin Dragoi Deva”; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

            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 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.235/2009 
 

Diverse 
 Dl.David Ioan 
 Încep şi eu ca şi domnul Kovacs cu strada Împăratul Traian.  Este vorba de taximetrişti. 
Nu se respectă în nici un caz locurile de parcare. Unde sunt 4 locuri încap 7, 8 sau 10. Circulă 
într-un mod cât se poate de neregulamentar. Dacă cineva merge încet şi te deranjează că merge 
încet, acela este taximetrist. Dacă unul îŃi taie calea sau face te miri ce, tot taximetrist este. Nu 
ştiu ce soluŃie putem găsi sau ce măsuri am putea lua. Cu riscul că mă repet, simt nevoit să ridic 
problema, nu numai eu ca persoană, sunt plângeri de la fel de fel de cetăŃeni despre faptul că 
peste tot sunt sufocaŃi de maşini, de taxiuri. 
 Dl.łonea Vasile  
 Nu avem în Primărie un serviciu care să urmărească aspectele astea? 
 Dl.David Ioan 
 Este, dar sunt nişte contracte încheiate. 
 
 Dl.łonea Vasile  
 Nu-i nimic. Pentru încălcarea convenŃiei încheiate, reziliem contractul. O să reziliem la 
unul, doi şi … 
 Dl.David Ioan 
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 Mai este un aspect. Dânşii se plâng că PoliŃia sectorului circulaŃie nu-i ajută. Ei sunt cei 
îndreptăŃiŃi să dea amenzi pentru parcări în locuri interzise, pentru conducere într-o manieră în 
care agresează cetăŃeanul.  
 Şefii lor se plâng de faptul că se practică taximetrie clandestină. Activitatea de taximetrie 
este făcută de localnici, de deveni care nu au autorizaŃie şi nu au dreptul să facă asta sau de 
taximetrişti veniŃi din alte oraşe, în speŃă din Hunedoara, şi că numeroase neajunsuri le fac aceia, 
nu taximetriştii de aici. Ca să eliminăm aceste suspiciuni, ar trebui cineva să se ocupe o perioadă 
de timp îndeaproape de acest lucru ca să aibe o eficienŃă sau poate cineva de la PoliŃie care este 
îndreptăŃit să dea amenzi. 
 Dl.łonea Vasile  
 Părerea mea este că aici sunt interesate două entităŃi. Cea care emite autorizaŃia, adică 
Primăria care trebuie să aibe ambiŃia să se rezolve şi al doilea sunt cei care au autorizaŃie de taxi 
şi plătesc taxe şi impozite. Cele două forŃe combinate ar elimina pe cei care produc dezordine şi 
ar emite amenzi. Acestea ar fi părŃile interesate şi cei care plătesc impozite şi taxe nu le -ar 
conveni treaba aceasta. 
 Dl.David Ioan 
 Sigur că nu le convine. 

Dl. łonea Vasile  
Asta s-ar putea face. 
Dl.David Ioan  
Nu Ńine neapărat numai de conducerea lor, de cei care au primit autorizaŃie. 
Dl. łonea Vasile 
Nu dar, împreună cu ei. Serviciul din cadrul Primăriei. Împreună cu ei ar putea face. 
Dl.David Ioan  

 Propunerea mea concretă este într-o primă etapă, haideŃi să lămurim lucrurile.Deci, într-o 
primă etapă, serviciul nostru împreună cu PoliŃia să organizeze pentru o perioadă de 3 săptămâni, 
de 1 lună, fiecare, dar prin sondaj, toŃi cei care practică taximetrie să prezinte documente. În 
momentul în care a fost prins că nu a respectat hotărârea contractuală sau una legală, să fie 
eliminat indiferent cine este patronul, indiferent a cui este proprietatea maşinii respective. 

Dl.Ardelean Nelu 
Să facem locuri de parcare. 
Dl.David Ioan  
Sunt 20 de locuri de parcare. Deci, haideŃi să judecăm puŃin că cetăŃenii sunt foarte 

indignaŃi. Începând de la blocul turn, de la alimentara de la turn fostul Alimtur sau cum îi spune, 
până aproape de Spital este semnul de “oprire interzisă” cu sancŃiunea de ridicare a maşinii. Este 
gol, deja s-a decongestionat. Dar, de acolo încolo, sunt câteva locuri de parcare şi urmează 
locurile taximetriştilor. Vă rog să mă credeŃi că începând de la semnul cu “oprirea interzisă” cu 
săgeata în jos unde se încheie interdicŃia, plecând de acolo câŃi taximetrişti încap, bară în bară 
sunt grămadă acolo. Am dat un exemplu. Nu mai spun la MioriŃa! La MioriŃa nu se mai poate 
circula. Sunt băncile care au parcările acolo şi sunt taximetrişti. Dacă este vreunul care munceşte 
acolo vrea să intre să ducă sau să ia ceva, îi este imposibil.  

Într-o primă etapă vreau să-i eliminăm. După aceea, deci, a doua chestiune. După aceea 
începem să-i controlăm pe cei care rămân ai noştri, să vedem ce fac ai noştri. Atunci îi putem lua 
la întrebări şi le putem cere socoteala celor pe care i-am autorizat. Atât timp cât există 
posibilitatea să fie din Hunedoara sau din Simeria sau de nu ştiu unde, “prinde orbul, scoate - i 
ochii”. 

Dl.Borbeanu Simion 
La Mc Donalds stau piraŃii. 
Dl.David Ioan 
Şi la Opera. Am avut două propuneri. 
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Dl.Sav Nicu 
Noi am început să facem marcările şi într-o lună sau două o să achiziŃionăm şi indicatoare 

şi în momentul respectiv nu o să-i mai lăsăm decât în locurile adecvate. Noi avem doar pentru 83 
locuri de aşteptare şi 223 de taximetrişti autorizaŃi. Vă daŃi seama că toată lumea vrea dar nu o 
să-i mai lăsăm după ce marcăm toate locurile respective.  Am discutat ieri cu domnul Popşor să 
facem împreună cu echipaje de la ei şi cu echipaje de la noi, de la PoliŃia Comunitară, şi avem 
deja prin Hotararea Consiliului nr.134 să poată să-i amendeze PoliŃia Comunitară. Deci, putem să 
luăm măsuri împotriva lor. Acum, cu taximetriştii de la Hunedoara, eu nu am autoritate asupra 
lor. Trebuie să mă duc cu PoliŃia şi este foarte greu să-i prindem, numai dacă stau pe locurile 
noastre sau dacă stau cu lampa pusă într-o staŃie oarecare sau într-o parcare oarecare. Acolo 
poate interveni doar PoliŃia şi PoliŃia Comunitară. Cei care vin, sunt taximetrişti autorizaŃi în 
Hunedoara care vin şi stau la Deva. 

Dl.Cuiava Dorel 
În staŃia de la Astoria, taximetriştii stau şi pe o parte şi pe cealaltă inclusiv în staŃia de 

maxi-taxi blocând staŃia de maxi-taxi şi lumea coboară aiurea şi se pot întâmpla accidente. Să 
parcheze unde au loc nu şi pe o parte şi pe alta. 

Dl.Kovacs Francisc 
Nu are rost să mai spun de strada Împăratul Traian că deja… Vreau să-mi cer scuze şi 

altădată o să cer pauză pentru consultări. O vorbă am spus şi mi-aŃi atras atenŃia. 
Dl.łonea Vasile 
Din simpatie. 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 10 iulie  2009 
 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

   Tonea Vasile                Jr. Sârbu Laura 
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