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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 14 ianuarie 2009,   în şedinţa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.43/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
Dl. David Ioan   
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 20 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până 
la această oră un număr de 19 consilieri, şi-a anunţat absenţa domnul Borbeanu Simion 
Sandu. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori, precum şi 
şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
           De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
           Dl. David Ioan   

     În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin în vederea prezentării 
stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 16 decembrie 2008 
precum şi procesul-verbal al şedinţei Consiliului local.  

Domnul Socol Augustin  
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

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

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 16 decembrie 2008, însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 16 decembrie 2008. 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.2442/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 17 puncte si 3 puncte suplimentare. 
S-au adoptat 18 hotarari, respectiv de la nr.517-534.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 16 decembrie 
2008.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
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Aş dori să păstrăm un moment de reculegere în memoria domnului Toma 
Gheorghe. 

Dumnezeu să-l ierte! 
Dl. David Ioan                 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 16 

decembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 16 decembrie 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Toma Gheorghe; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.230/2008 privind alegerea comisiei 

de validare; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului 

Deva al domnului Moş Ovidiu; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind 

organizarea comisiilor de specialitate, ulterior modificata; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea proiectului promovarea potentialului turistic al obiectivului „Zona 

urbana Dealul Cetatii si Centrul istoric al municipiului Deva” si a cheltuielilor 
aferente implementarii proiectului;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea utilizarii fondului de rulment si a depozitelor speciale pentru 

locuinte;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei municipiului 

Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de asociere nr.3/2006 incheiat 

intre Municipiul Deva si SC C&C Generals SRL; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.483/2008 privind 

trecerea Teatrului Municipal Deva din subordinea Consiliului local Deva in 
subordinea Consiliului judetean Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului 
local al municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.366/2008 si aprobarea Actului 

aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.30155/2008 incheiat intre 
Municipiul Deva si domnul Hompot Andrei; 

       Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii 

„Refunctionalizarea Incintei I si Interventii de urgenta – Zona Urbana Dealul 
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Cetatii – monument al naturii si istoric, cu valoare turistica ridicata in 
municipiul Deva”;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 288,30 mp situat in Deva, 

str.1 Decembrie, nr.13;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean  

 
II. Diverse 

 
Dl. David Ioan   
Supun la vot ordinea de zi prezentată.        
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-5,7,10,12 se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele: 6,8,9 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 
11,13 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.  
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al 
domnului Toma Gheorghe. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Doresc să menţionez ceva cu riscul de a mă repeta,  pentru că sunt în neplăcuta 

şi dureroasa situaţie de a fi Preşedintele de şedinţă în care se constată încetarea 
mandatului a altui coleg faţă de Toma anul acesta, mai bine spus anul trecut. La fel am 
fost Preşedinte de şedinţă când a decedat colegul de la U.D.M.R., domnul Toth Andrei. 
 Vreau să adaug, deşi am mai spus-o, că de foarte multe ori nu ţinem seama de 
faptul că viaţa merge înainte şi că nu este indiferent cum ajungi şi unde ajungi. Ne 
zbatem, ne înghesuim şi prea des în sala asta se întâmplă atâtea lucruri ca să ajungem 
unde a ajuns Toma înainte de vreme. Amintesc lucrul acesta pentru că de fiecare dată 
aici, în această sală, se produc asemenea situaţii  în care nu ne dăm seama că după ce 
am ieşit din sală suntem oameni ca fiecare şi chiar  în această sală tot oameni suntem 
zi de zi. 
 Dumnezeu să-l odihnească! 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.1/2009 
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Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.230/2008 privind alegerea comisiei de validare. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. Propun ca în locul domnului Toma Gheorghe 
să fie  

în Comisia de validare domnul Ţonea Vasile. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de propunerea 
făcută de domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 2/2009 
 

Propun sa luam o pauza pentru a se intruni Comisia de validare.  
 

 Dupa pauză. 
 Dl.David Ioan dă citire procesului – verbal încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei 
de validare a Consiliului local a municipiului Deva. 

                                                              
 Astazi 14 ianuarie 2009 Comisia de validare aleasa de Consiliul local al 
municipiului Deva a examinat, in conformitate cu prevederile art.31 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, legalitatea alegerii domnului Moş Ovidiu.   
 Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si ca nu sunt cazuri de 
incompatibilitate, fapt pentru care a hotarat să propună validarea mandatului de 
consilier al domnului Moş Ovidiu. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.   
 
Punctul 3  

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

mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Moş 
Ovidiu. 

Dl.David Ioan 
Comisia de validare a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan  

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.3/2009 
 

            Dl. David Ioan 
            Invit în continuare pe domnul Moş Ovidiu sa depună jurământul prevăzut de 
lege.             Rog asistenţa să se ridice în picioare. 
 Dl.Moş Ovidiu 

 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva”. 
 Dl.Moş Ovidiu semnează jurământul. 
            Dl. David Ioan 
 Domnul Moş Ovidiu are dreptul  de vot din acest moment. 
Punctul 4  

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

la Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate, 
ulterior modificata. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Propun ca în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, activităţi 
sportive şi  

de agrement, relaţii externe în locul domnului Toma Gheorghe pe domnul Moş Ovidiu. 
Urmează ca la prima şedinţă a comisiei, membrii acesteia să aleagă un nou  Preşedinte 
de comisie întrucât domnul Toma ocupa şi funcţie de Preşedinte al comisiei. 
            Dl. David Ioan 
 Alegerea Preşedintelui este problema membrilor comisiei. Dumneavoastră veţi 
hotărî, membrii comisiei vor hotărî cine va fi în continuare Preşedintele comisiei. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Am omis să vă spun că domnul Moş Ovidiu este propus în locul domnului Toma 

Gheorghe atât în cadrul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe 
cât şi în cadrul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, activităţi sportive 
şi de agrement, relaţii externe.  La Comisia de cultură se va alege noul Preşedinte. 

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de propunerea 
făcută de domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.4/2009 
 

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

proiectului promovarea potentialului turistic al obiectivului „Zona urbana Dealul Cetatii si 
Centrul istoric al municipiului Deva” si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan  
Comisia de protectia mediului a avizat favorabil. 
Dl.Mateuca Madalina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.5/2009 
 

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

fondului de rulment si a depozitelor speciale pentru locuinte. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.6/2009 
 
 
 

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

local al energiei termice facturate populatiei municipiului Deva; 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să spun că, analizând propunerea de pe ordinea de zi am hotărât că, 

consilierii P.S.D. nu putem să votăm majorarea tarifului cu 50%, nu putem să fim de 
acord ca populaţia Devei să plătească mai mult decât anul trecut. Vă mulţumesc. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Vreau să spun că în mod firesc în treaba aceasta, dacă ţinem cont de acelaşi 
nivel a subvenţiei din partea Consiliului local de anul trecut, ar fi trebuit ca preţul local să 
scadă pentru că s-a mărit subvenţia din partea Guvernului de la 29,69 la 37,04. Asta 
este una din probleme. 
 Nu sunt absurd să nu înţeleg că s-au şi majorat unele preţuri la diferite 
componente care  intră la calcularea preţului final, dar preţul care rezultă şi pe care 
trebuie să-l plătească populaţia mi se pare prea mare. Preţul acesta anulează tot ce s-a 
dat subvenţie celor cu venituri reduse din partea Statului. S-a dat 3, 6 sute, 1 milion de 
lei şi noi reducem la 2, am tăiat tot ce au primit de la ….Sunt pensionari cu venituri 
foarte mici. Ei sunt cei care nu şi-au putut face surse alternative de încălzire, nu au avut 
bani să-şi pună centrale termice, asta este realitatea. 

Mai apar acum nişte neconcordanţe între vechiul preţ propus în 16 decembrie şi 
cel de acum. Apare diferenţă între pierderile tehnologice, atunci erau 20%, acum sunt 
22% şi nu am văzut nici o justificare. Subvenţia atunci era 21 sau 22 şi ceva din partea 
Consiliului local. Mă rog, astea sunt să zicem amănunte care nu sunt aşa de 
semnificative în preţul final, dar realitatea este că preţul va fi împovărător. Eu înţeleg şi 
justificarea domnului Primar că s-au pierdut anumite surse de venituri pentru Consiliul 
local. Este clar, are dreptate, deşi ar trebui să învinovăţească şi pe alţii care au fost la 
guvernare şi care le-au tăiat tot.  

Haideţi să ne gândim şi la alte alternative, să facem economii în altă parte. De 
aceea am spus, să ne gândim şi la cei din Deva că-i condamnăm, îi condamnăm la a 
sta în frig pe cei mai amărâţi dintre concetăţenii noştri.Vă spun cu toată sinceritatea.  

Eu am pe scară 2 -3 persoane care nu nici cu ce să trăiască, au venituri mici şi 
este clar că nu o să aibă de unde să plătească având pensii de 3,6 milioane lei. 

De aceea vă spun, haideţi să găsim de comun acord, să găsim raţional o metodă 
de a “împăca şi capra şi varza” şi pierderile acestea de venituri de la Primărie şi să 
poată populaţia rezista. Eu mă gândeam că preţul local de referinţă de 138-140 era 
rezonabil şi se împăcau toate părţile şi după aceea vedeam mai departe. 

Domnule Primar, ne punem populaţia în cap şi nu vom realiza mare lucru sub 
aspectul veniturilor la treaba aceasta. Mai sunt 2-3 luni de iarnă. Am da dovadă că nu 
ne doare de concetăţenii noştrii. Asta este părerea mea. 

D-na Mateucă Mădălina 
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Noi, consilierii P.D.L., am depus şi înregistrat la Primărie, observaţiile noastre în 
ceea ce priveşte acest proiect de hotărâre. Pornind de la textele metodologiei de 
stabilire a preţurilor la energia termică facturată populaţiei, de la toate deciziile 
autorităţilor naţionale de reglementare, competenţe în cazul producătorului şi 
distribuitorului, pentru că este concesionar al serviciului de distribuţie a energiei termice 
în municipiul Deva  S.C. Electrocentrale Deva, atunci se înscrie sub competenţa celor 
două autorităţi A.N.R. şi A.N.R.S.C. Pornind de la toate deciziile şi avizele care au fost 
menţionate în prezentarea făcută pentru mărirea preţului la energia termică, pornind 
deci de la toate textele legilor mi-am dat seama eu - şi dacă poate cineva să mă 
combată - că  nu este legal să mărim preţul atât de mult. Deci, după calculele mele 
transparente, pentru că le-am şi scris, totul am explicat, nu putem mări acest preţ al 
energiei termice decât la 143,66. S-ar putea, deci, dacă A.N.R.S.C.-ul actual vine cu 
altă decizie, deşi legea spune că începând din 15 octombrie al fiecărei luni, A.N.R.S.C.-
ul are termen  de 15 zile de a emite şi de a stabili un nou preţ local de referinţă, care 
după cum spunea domnul Ţonea este total diferit de preţul local de facturare al energiei 
termice către populaţie. Deci, dacă considerăm textele de lege şi de normative de 
stabilire a preţurilor, nu putem mări mai mult de 143,66. Apoi, am solicitat şi nu am 
primit răspuns, să ne transmită totuşi în baza tot a unui text de lege, a modului cum au 
ajuns la această cifră de 165,59. Ştiu că subvenţia cade, subvenţia din partea Primăriei, 
nu subvenţia pentru compensarea combustibilului, subvenţia pe care o plăteşte 
administraţia publică locală poate fi minim 10% din preţul total de producere, transport 
şi distribuţie. Aici, în cazul nostru,   s-a ales acest minim de 10% care poate merge 
până la 45%. Nu mi s-a răspuns cum s-au făcut aceste calcule. 

Ne-am exprimat din nou părerea că nu putem să stabilim noi aici pierderi 
tehnologice pentru că nu există la bază – aşa spune legea energiei termice, serviciului 
public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 - că nu există la bază un bilanţ 
aprobat de autorităţile locale potrivit legii de Consiliul local şi avizat de A.N.R.S.C. 
Acum, pentru că lucrez la Electrocentrale, ştiu că acum se perfectează acest contract. 
Putem să renunţăm la acest punct mai ales că nu este corect formulat în proiectul de 
hotărâre. 

 La fel, în Expunerea de motive şi în Referatul compartimentului de specialitate, 
se spune că estimăm un consum de 100 de mii de gigacalorii. Deci, probabil că, 
compartimentul de specialitate vrea să ştie cât să previzioneze ca sumă, cuantum 
bănesc, să previzioneze pentru acest an. Mi-am exprimat puţin îndoiala, pentru că s-ar 
putea să fie mai mult, un consum mai mare decât 100 de mii  de gigacalorii şi este 
interesul nostru cât mai mulţi oameni din Deva să se rebranşeze. În felul acesta este o 
metodă de a se ridica acest serviciu de distribuţie. 

Noi suntem împotrivă să mărim atât de mult preţul. Eu sunt convinsă că, legal nu 
putem să mărim atât preţul. Dacă chiar nu avem de unde subvenţiona mai mult de 10%, 
aşa cum se întâmplă  şi în alte oraşe, în Bucureşti…. Am de pe site-ul A.N.R.S.C.-ului, 
eu am luat preţurile locale de referinţă care sunt diferite de preţurile de facturare la 
populaţie, am din toate oraşele. Sunt oraşe, Bucureşti, Oradea, unde sunt mai mici 
decât sunt acum la noi. Nu suntem noi cel mai ieftin oraş din punctul acesta de vedere.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Ca să încep cu sfârşitul doamnei, declar că din când în când trebuie să facem în 

plenul Consiliului local aprecieri la nivelul taxelor. De regulă se obţin puncte electorale 
importante la astfel de decizii. Aş vrea însă, să nu mă refer prea mult la temeinicia şi 
legalitatea acestei hotărâri, ci la faptul că doamna a vorbit  extraordinar de frumos şi 
punctual, de aceea nu vreau nici să o jignesc că este o doamnă, dar să-i reamintesc că 
lucrând acolo, un mic paragraf în frumoasa expunere pe care a facut-o, trebuia să 
spună că Primăria Deva spre mândria ei a participat cu 25 de miliarde la programul 
naţional de îmbunătăţire a sistemului de termoficare în urma căruia cetăţenii se doresc 
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rebranşaţi. Acesta este singurul nostru argument forte. În acest an suntem pregătiţi cu 
alte 25 de miliarde ca urmare, temeinicia faptului că astăzi avem cel mai mic preţ, cel 
mai mic preţ de referinţă naţional, ne obligă la această majorare, iar la persoanele cu 
probleme de handicap - aşa cum a spus domnul Ţonea, sau cu probleme de situaţii de 
urgenţă, venituri foarte mic, vom compensa cu tichete şi chiar împreună cu 
dumneavoastră mă pun la dispoziţie pentru a putea face ca aceştia să nu sufere şi să le 
acordăm sprijinul necesar. Banii, câtă economie ai face de 18-20 de miliarde aceştia 
merg pe sistemul naţional, aşa cum trebuia doamnă scumpă să precizaţi. Am făcut-o şi 
am obţinut  40 de miliarde de la bugetul naţional, fără Ministrul de Finanţe. Am 
încredere că, cu Ministrul de Finanţe din partea dumneavoastră veţi putea obţine măcar 
10 faţă de cele 200 de miliarde pe care echipa pe care o aveţi în faţa dumneavoastră 
formată din cei 2 viceprimari, atât am putut noi să reuşim, să facem în 2008, a trage 
sume numai din echilibrare la dispoziţia executivului pe toate capitolele, am obţinut 100 
de  miliarde, 100 de miliarde, bani pe care nici o administraţie nu i-a obţinut în ultimii 20 
de ani să zicem, de când suntem în pas cu politica democratică. Pe lângă cele 100 de 
miliarde din echilibrare aflaţi la dispoziţia executivului, am obţinut aşa cum ştiţi 80 de 
miliarde pe programe, pe cel de la dumneavoastră privind îmbunătăţirea sistemului, pe 
cel de locuinţe sociale şi aş putea să vă dau multe exemple. 

Aş vrea ca să monitorizăm din acest moment pe această distinsă doamnă şi 
echipa ei şi aş vrea cu cea mai mare seriozitate să ne arate un singur miliard şi când 
vine el de la un Ministru de Finanţe care a crescut şi s-a format aici, în judeţul 
Hunedoara. Măcar 1 miliard. Noi am adus 200 de miliarde. De data aceasta vreau să-i 
monitorizăm echipa, vreau să se noteze precizarea mea şi până la 1 ianuarie 2010 
vreau să văd câţi bani aduce această echipă în faţa noastră aici. Mulţumesc. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
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    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
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    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 
Oprişiu  

    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
          9 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, Dl.Inişconi Ioan, 

Dl.Kovacs  
    Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na 

Oprişiu  
    Mădălina, Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan  
    Florian, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl.Moş 
Ovidiu ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.7/2009 
 

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

aditional nr.3 la Contractul de asociere nr.3/2006 incheiat intre Municipiul Deva si SC 
C&C Generals SRL. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 

            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 

            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 
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            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
Dl. Ghergan Florian 
Este un amendament aici şi aş vrea să fie precizat. În comisie s-a discutat, este. 
Dl.David Ioan 
Dacă s-a discutat în comisie a fost notat. 
Dl. Ghergan Florian 
Cu asta să fie. 
Dl.David Ioan 
Cu amendamentul care a fost votat la comisie. Este notat în documente. 
Dl.Ţonea Vasile 
Ne spuneţi şi nouă amendamentul, la plen?! 
Dl.Morar Marcel 
Dacă-mi permiteţi, vreau să vă prezint amendamentul care a fost în cadrul 

comisiei. Articolul 3 devine articolul 4 şi articolul 3 va avea următorul conţinut: 
“Administratorul unic, pe perioada campaniei electorale stabilită prin hotărâre de 
Guvern, va pune la dispoziţia Consiliului local panourile publicitare de pe raza 
municipiului Deva pentru afişaj electoral”. 

Dl.Samoilescu Gabriel 
Vreau să fac o precizare. S-a spus că pune la dispoziţia Consiliului municipal. 

Consiliul poate să hotărăscă în perioada aceea, să facă pe panourile acestea reclamă 
la castraveţi. Deci, să fie precizat clar. 

Dl.Panduru Carol 
S-a specificat “afişaj electoral”. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Să fie cât mai bine precizate lucrurile acestea. 
Dl.David Ioan 
Va fi hotărâre de consiliu. Consiliul va lua hotărârea. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Va fi proiect de hotărâre. 
Dl.Ţonea Vasile  

 Să aibe acces toate formaţiunile politice. Au fost mai mult P.N.L. 
Dl. Ghergan Florian 
Să mai spunem acolo “toate partidele care fac parte din Consiliu”. 
Dl. David Ioan 
Se subînţelege, dacă este la Consiliu. Consiliu cum este reprezentat?! 
Dl. Socol Augustin 
Care participă la alegeri. 
Dl. David Ioan 
Corect, care participă la alegeri şi fac parte din consiliu. Amendamentul este bun 

în forma în care a fost propus? 
Dl. Ghergan Florian 
Da. 
Dl.David Ioan 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre  ţinând cont de amendamentul 
propus de domnul Morar Marcel cu precizarea ca in acest caz proiectul de hotarare se 
renumeroteaza fiind 6 articole fata de 5 articole fata de proiectul de hotarare prezentat. 

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 
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            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre. 

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 

            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre.  

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 

            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre.  

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 

            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu14 voturi pentru, 
                     5 voturi împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău  
   Mircia, D-na Mateucă Mădălina şi D-na 

Oprişiu  
  Corina) şi 

            1 abţinere (Dl.Ţonea Vasile ) 
A fost adoptată Hotărârea nr.8/2009 

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

completarea Hotararii Consiliului local nr.483/2008 privind trecerea Teatrului Municipal 
Deva din subordinea Consiliului local Deva in subordinea Consiliului judetean 
Hunedoara. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Am o întrebare, care sunt datoriile? 
D-na Nicula Viorica 
Cheltuielile salariale sunt de 1, 8 miliarde, iar cheltuielile materiale undeva la 
700-800 de  

milioane.   
Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Este bugetul pe decembrie care ar fi trebuit guvernele să ni-l acorde până în 24, 
ni-l acordă normal în 5. Anul acesta s-a întâmplat că s-au făcut modificările şi ne-a dat 
abia ieri bugetul. Noi încă lucrăm pe bugetul anului 2008 şi de aceea au fost ceva 
restanţe la nivelurile salariale. 

D-na Nicula Viorica 
 Încă mai sunt facturi pe luna decembrie care urmează să apară. 

Dl. David Ioan  
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 9/2009 
 

Punctul 10  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.10/2009 
 

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

Hotararii Consiliului local nr.366/2008 si aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de 
inchiriere nr.30155/2008 incheiat intre Municipiul Deva si domnul Hompot Andrei. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.11/2009 
 

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Refunctionalizarea Incintei I si Interventii de 
urgenta – Zona Urbana Dealul Cetatii – monument al naturii si istoric, cu valoare 
turistica ridicata in municipiul Deva”; 

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Din suma totală de 220 de miliarde, eu ştiam că vreo 180 sunt bani  europeni sau 

nu am înţeles eu bine? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Avem o finanţare europeană. 
Dl.Ţonea Vasile 

 Pe obiectivul acesta? 
D-na Nicula Viorica 
Acesta este pe Incinta 1 şi finanţarea este pe Incinta  2 şi 3. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Primăria Deva participă cu 200 şi restul finanţării de 180 este finanţarea conform 

proiectului. Precizaţi vă rog exact sumele. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Cât este finanţare europeană? 

Dl.Şofron Gheorghe 
În Incinta 1 valoarea totală cu refuncţionalizare cu lucrările suplimentare  acum 
aprobate  
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este de 280 de miliarde, a fost  260 şi a crescut cu 19 miliarde şi ceva. Este etapa 1, 
Incinta 1. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
500 de miliarde este valoarea totală, din care 250 ale comunităţii. 
Dl.Morar Marcel 

 Domnule Primar, domnule Preşedinte, vreau să vă confirm dacă lucrez acolo că 
cel puţin inventarul arheologic descoperit a întrecut toate aşteptările pe care cel puţin 
arheologii şi le-au pus în această activitate. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Poate că ar trebui domnule director să ne şi invitaţi acolo, să vadă lumea. 

Dl.Morar Marcel 
 Cu mare drag. Am şi organizat o expoziţie cu primele descoperiri. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Să fie invitată toată lumea, să vadă ce înseamnă aceste lucrări. 
Dl.Morar Marcel 
Este pentru prima dată în istorie când se întâmplă o astfel de descărcare, un 

astfel de sit de o astfel de avengură şi este un lucru senzaţional. Este ceva deosebit. 
Dl. Davia Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.12/2009 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
inchirierii unui spatiu in suprafata de 288,30 mp situat in Deva, str.1 Decembrie, nr.13. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  
Eu am aici în mână o hotărâre de consiliu prin care sunt numit într-o comisie prin 
care  se 

închiriază spaţii Consiliului local si că avem spaţii suficiente. Aşa spune motivaţia de la 
hotărârea aceea. Motivaţia de la hotărârea asta spune că nu avem spaţii suficiente. Îmi 
este greu să armonizez cele două poziţii. Pe spaţiul acesta, al doilea spaţiu de la 
Eurovenus de aici dăm 280 de milioane, tranformaţi în euro cu T.V.A. 280 de milioane şi 
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cu 100 şi ceva de milioane pe spaţiul anterior sunt vreo 400 de milioane pe lună chirie. 
Asta la nivelul unui an sunt aproape 5 miliarde. Cu 5 miliarde puteam ridica noi o 
clădire. Asta nu înţeleg, avem nevoie într-adevăr de clădire? Haideţi să avem curajul să 
spunem că avem nevoie, că vrem să o facem aici în apropiere. Le cumpărăm mai bine 
decât să plătim chirii exagerate şi să băgăm la cineva banii în buzunar. Haideţi să 
facem o treabă din asta, să înţelegem, ori avem, ori nu avem spaţii. Dacă avem curajul 
să spunem, să vorbiţi deschis…pentru că şi pe domnul viceprimar l-am întrebat şi 
aşteptam să-mi dea un răspuns de genul acesta, nu aşa că nu o să înţeleagă nimeni 
motivaţia pentru închirierea spaţiului, o spun dinainte, dacă nu mergem pe explicaţia 
clară şi ceea ce vrem să facem aici. Eu aşa aş face, aş cumpăra spaţiile şi aş face 
aici… 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
 Exact aşa am gândit şi noi. 

Dl. Ţonea Vasile  
Vorbiţi deschis aici. 

 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Problema este că am dori să achiziţionăm acest spaţiu pentru a întregi Primăria 
şi pentru că am oprit investiţiile care ne costau 20 de miliarde la spaţiul nou pe care-l 
ştiţi de pe centru, clădirea aflată la dispoziţia Consiliului Judeţean majoritar, care plătea 
50% din valoare lucrărilor. S-a conservat şi părerea  mea că se va muta biblioteca când 
se va muta şi Primăria Deva nu va mai fi acolo niciodată. În situaţia aceasta, Poliţia 
Judeţeană a început presiunile pentru ca Serviciul de evidenţă a populaţiei să fie 
transferat după 2 ani de zile în care ne-au tolerat cu chirie zero să îi disponibilizeze şi 
să vină înapoi. Unde să-i duci?! Am mutat Poliţia nostră Comunitară în spaţiul de la 
piaţă, pe care doream să-l închiriem, am mutat Serviciul social la Inspecţia Muncii în 
fostul sediu, Inspecţia Muncii făcându-şi cu ajutorul dumneavoastră spaţiul de lângă 
spital. Asta a fost, din cauza asta nu am venit mai repede înaintea dumneavoatră. 
Spaţiul acum 1-2 luni când a dat decizia Primul ministru şi s-au oprit toate cumpărările, 
toate achiziţiile de spaţii, dar eu cred că nu va fi mai mult de 1-2 luni şi nu va fi o mare 
problemă să cumpărăm 200 de metri de clădire şi să întregim această Primărie. Acesta 
a fost considerentul.  
 Contractul vedeţi că este maxim 1 an. Data trecută l-am făcut pe 2 sau 3 luni, nici 
nu mai ştiu pe cât l-am făcut,  acum l-am făcut pe maxim un an ca să fie cenzurat 
votului dumneavoastră şi dacă reuşim să terminăm mai repede sau să achiziţionăm mai 
repede, achiziţionăm mai repede.  
 Ştiţi ce înseamnă şi o valoare de clădire. Dacă începem să construim acolo şi 
varianta domnului Borbeanu, care nu spun că nu a fost bună. Au fost două scopuri.Să 
facem în curtea incintei, dar chiar să ne anulăm incinta şi să facem acolo un glob de 
sticlă şi acela ar fi fost câteva zeci de miliarde şi ar fi stârnit din nou comentarii. Pe de 
altă parte, niciodată Consiliul local nu a avut, consilierii locali, măcar 4 metri de sală. 
Automat va trebui să hotărâţi, am hotărât să mutăm contabilitatea în sala aceasta şi 
dumneavoastră să aveţi o sală, sau să mutăm altundeva contabilitatea, sunt mai multe 
variante pentru ca dumneavoastră să aveţi o sală faţă în faţă cu sala aceasta de 
şedinţă. Deci, contabilitatea să o mutăm în alt spaţiu, iar dumneavoastră să aveţi la 
dispoziţie o masă mare şi vis-à-vis să vă puteţi consulta în problemele pe care le aveţi, 
să veniţi să studiaţi materialele, să aveţi comisiile acolo, având cheie fiecare, să aveţi 
acces oricând. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vreau să face 2 precizări. Rog să se corecteze suprafaţa actuală cu 331, 30 mp, 
să se includă o încăpere, că s-a omis o încăpere. Peste tot în proiectul de hotărâre să 
se corecteze, respectiv la articolul 1. 
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 La articolul 5 din contract am de făcut precizarea să se adauge “… Trezoria 
Deva până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna în curs”. Deci la art.5: “Chiria este 
de 19 euro/mp/lună la care se adaugă T.V.A. şi se va achita în lei la cursul din data de 
facturare, în contul proprietarului nr. ________, deschis la Trezoreria Deva, până la 
data de 15 a fiecărei luni, pentru luna în curs, pe bază de factură” ca să nu avem 
discuţii cu proprietarul. 

Dl.David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de amendamentul 
propus de domnul Oană Nicolae Dorin. 

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.13/2009 
 

Diverse 
Dl.David Ioan 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
 
 

Deva,  14 ianuarie 2009 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

       David Ioan                Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


