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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 20 mai 2009,   în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.890/2009. 

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

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, 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.Ardelean Nelu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri alesi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
21 consilieri. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, 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.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.       
  
D-nul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de 
organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al 
municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si a noului regulament de 

organizare si functionare, pentru Serviciul public local de asistenta sociala, 
serviciu cu personalitate juridica subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul 

Serviciului public impozite si taxe locale, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 
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            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din din 

cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura aflat in subordinea 
Consiliului local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul 

Casei de Cultura „Dragan Muntean” Deva aflata in subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
6. Reducerea de personal si aprobarea noului Stat de functii si a noii organigrame 

din cadrul Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea Acordului intre municipiul Deva si Spitalul Judetean de Urgenta Deva 

cu privire la cofinantarea investitiei „Extindere bloc operator si stationar cu 15 
paturi la Spitalul Judetean Hunedoara Deva” 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.430/2008; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea anexelor la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva 

nr.308/2007, 79/2008, 220/2008, 470/2008, 106/2009; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

10. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.468/2008;   
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

11. Aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la Genzano di Roma 
– Italia, in perioada 12- 16 iunie 2009; 

           IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.       
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-6, 9-11 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, 
potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:7,8 se adoptă cu 
votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie. 

 
 
 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 

Punctul 1  
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii organigrame, 
a noului stat de functii si a noului Regulament de organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale 
Consiliului local al municipiului Deva. 
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Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Primar, întrebarea asta pe care o pun acum este valabilă pentru toate proiectele 

la care se fac reduceri. Noi am aprobat reducerea de cheltuieli de 15%. Aş vrea să ştiu, 
persoanele care dispar din schema aceasta, pe ce criterii au fost selectate? Ce vreau să vă spun? 
Am informaŃii că sunt oameni valoroşi care au fost scoşi şi au rămas alŃii. Dau exemplu, la 
PoliŃia Comunitară: alŃii cu abateri, eu ştiu, găsiŃi băuŃi care au rămas, şi oameni, ingineri, cu 
pregătire superioară şi care meritau să rămână au fost scoşi. Nu ştiu dacă chiar este aşa, de aceea 
întreb. Sper că la reducerile astea aŃi avut în vedere nişte criterii, sper. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu zic că fiecare director ar trebui să-şi motiveze. Fiecare director rog să motiveze în 
două cuvinte pe ce criterii i-a selectat. 

Personal… AŃi dat 3 exemple. PoliŃie, la care chiar nu am avut nici o discuŃie, PoliŃie, 
bănuiesc că şi la celelalte servicii. 

Domnul Cioflica, până se pregătesc ceilalŃi care au făcut reduceri, să dea o explicaŃie. 
Care sunt beŃivii şi care sunt cei care au rămas?  

Mă bucură poziŃia domnului łonea, că există beŃivi şi asta este bine să audă şi Sindicatul 
să-şi însuşească acest lucru. Sindicatul ne-a spus că toată lumea lucrează la fel de mult şi de bine 
şi nimeni nu vine beat niciodată la Primărie, niciodată nu va trebui să mai restructurăm de acum 
înainte. Este clar, o concluzie la care de multe ori şi eu am ajuns şi de multe ori am fost biciuit 
aici de domnul Kovacs, de exemplu, mereu a spus “domnule, personalul, funcŃionarii nu 
lucrează”.  După ce a biciuit 5 ani de zile, astăzi mă trezesc că-i apără. 

Dl.Kovacs Francisc 
AuziŃi, domnule Primar, nu vă este jenă să folosiŃi numele meu?! Întotdeauna am fost de 

partea lor, întotdeauna am propus să fie premiaŃi.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

VedeŃi,  este stilul lui Băsescu. Astăzi spui şi nu mai recunoşti mâine! 
Dl.Cioflica Cristian 
Cazuri de beŃivi nu cred că au fost la PoliŃia Comunitară. Au fost două cazuri de 

indisciplină, în care au venit la serviciu mai obosiŃi şi pentru asta au fost în Comisia de disciplină 
şi au fost sancŃionaŃi. Nu s-a mai întâmplat nici un caz de atunci.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
MulŃumesc, altcineva! Cazul inginerului de specialitate care a lipsit în fiecare an cinci 

luni. Trebuie să afle Consiliul local şi presa şi populaŃia. Cinci luni a lipsit în fiecare an! Dacă ar 
lipsi fiecare dintre consilieri, cu cine am mai lucra?! 

 
 
D-na Nicula Viorica 

 Din aparatul propriu de specialitate, de exemplu contractele colective de muncă. În acest 
an nefiind alocat niciun fond pentru contractul colectiv de muncă, normal că persoana care Ńinea 
această evidenŃa nu mai are obiectul muncii şi postul a fost propus pentru restructurare.  

Inginerul de la Serviciul de iluminat, care a lipsit peste 4 luni jumătate, acel post a fost 
înlocuit  de o altă persoană. Drept urmare, se dovedeşte că altă persoană poate să-i Ńină locul în 
orice moment, deci nu îl considerăm necesar. Pentru toate celelalte posturi, în cazul nostru au 
fost 6, este justificat pentru fiecare. În cazul reorganizării de exemplu a Biroului împrumuturi, 



 4 

normal că noi nu mai avem anul aceasta împrumuturi contractate, numărul personalului este prea 
mare. Drept urmare, o parte din persoane le-am propus pentru atragerea de fonduri şi am înfiinŃat 
un birou nou şi restul le-am distribuit unde a fost nevoie, celelalte posturi desfiinŃându-se. 

Deci, fiecare post a fost argumentat atât în Referat cât şi în Expunerea de motive. 
Dl.Botici Horea 
La Serviciul Comunitar de Cadastru avem 4 posturi. Criteriile au fost de profesionalism,  

de concediile medicale din ultimul an şi avem două cazuri care pot fi pensionate. 
 Dl.łonea Vasile   
 Domnule Primar, eu vreau să vă spun că o reducere de posturi ne afectează pe oricare 
dintre noi.De aceea aş vrea să fie criterii clare, să fie obiective, ca să nu perceapă ca pe o 
nedreptate oamenii. Şi aşa sunt nemulŃumiri şi vor genera, să vă aşteptaŃi la nemulŃumiri, poate 
reacŃii în instanŃă. Dacă criteriile sunt clare şi dacă omul se mai ştie şi că pe undeva este meritat, 
el nu va putea să spună nimic, dar dacă îl lăsăm pe ăla care - cum spunea şi domnul Cioflica - a 
venit puŃin cam obosit şi noi ştim ce se ascunde sub sintagma  “obosit” şi pe ăla îl lăsăm şi dăm 
afară pe altul care este corect, creem nişte nedreptăŃi.  
 Eu asta am vrut să zic. Nu am nimic de obiectat, asta a fost hotărârea, ne supunem ei, dar 
să o facem măcar cu un simŃ de răspundere şi să facem serios treaba aceasta. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Domnul Primar a folosit numele meu. Doamna Secretar, vă rog foarte mult să se verifice 
toate procesele verbale de la sedinŃe când  am ridicat  eu problema angajaŃilor de la Primărie în 
faŃa colegilor. Niciodată nu am făcut aşa ceva. Îmi pare rău că transformaŃi totul în politică. Este 
o ruşine, domnule Primar, să mă acuzaŃi la vârsta mea, că eu sunt împotriva acestor angajaŃi. 
Niciodată nu am fost împotriva lor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Îi dau răspuns. În repetate cazuri am fost abordat de toate asociaŃiile de proprietari pentru 
abuzurile …Nu le-am spus în faŃa Consiliului, dar va trebui să iau prima hotărâre. Îmi pare rău 
de vârsta domnului Kovacs şi aş vrea să vină, probabil că se vor transmite aceste discuŃii din 
cadrul şedinŃei noastre, şi toŃi preşedinŃii de asociaŃii rog să fie prezenŃi mâine la Primărie, să dea 
detalii presei pentru că există câteva încurcături deosebite ale consilierului Kovacs: interdicŃie de 
a intra în sediile asociaŃiilor de pensionari, abuz la fondurile şi mijloacele financiare ale acestora, 
încercare - şi este bine că este şi domnul comandant - de a opri cu forŃele de ordine  ale Primăriei 
intrarea pensionarilor în sediile lor, în care asociaŃiile se întâlnesc. 

Deci, sunt nişte chestiuni foarte, foarte dureroase din punctul nostru de vedere, că se 
întâmplă la un om de vârsta domnului Kovacs şi aşa cum vedeŃi de prestanŃa pe care dânsul de 
mai mult timp o practică aici în cadrul şedinŃei.  

Aş vrea să cercetez acest lucru şi împreună să luăm acea decizie pe care credeŃi de 
cuvinŃă, care va trebui să dezonoreze sau să onoreze mai departe Consiliul local.  Este o pată care 
planează asupra întregii Primării şi îl rog să răspundă cum s-a ajuns la această situaŃie, domnule 
Kovacs.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ca de obicei, deformaŃi adevărul. Nu are nici o legătură afirmaŃia dumneavoastră pe care 
aŃi făcut-o mai înainte cu celelalte probleme pe care le-aŃi ridicat. Este evident că dumneavoastră, 
din păcate, folosiŃi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, unde eu sunt preşedinte, din punct 
de vedere politic. Eu ştiu că vă deranjează că acolo sunt şase mii de oameni şi este un potenŃial 
puternic în Deva şi nu numai în Deva, nu există o colectivitate mai mare şi sigur că vă doare că 
eu sunt acolo. Niciodată Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nu a avut atâtea realizări ca în 
ultimii doi ani.  

Dacă în 2005-2006 am fost în pierdere, acum suntem cu excedent enorm. Am făcut 
investiŃii enorme. Suntem prima Casă de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România care a 
accesat fonduri europene. Deci, avem o situaŃie cum nu vă puteŃi imagina. Proprietatea Casei de 
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Ajutor Reciproc s-a dublat în doi ani de zile faŃă de cincizeci de ani de când funcŃionează, 
domnule Primar. Dacă Primăria ar merge cum merge Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor…vă rog să mă ascultaŃi, dacă Primăria ar merge economic aşa, devenii ar fi cei mai 
fericiŃi oameni. Ajutoare nerambursabile de miliarde, ajutoare nerambursabile la mii de oameni. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Pentru familia dumneavoastră! 

Dl.Kovacs Francisc 
 Pentru familia mea?! Să vă ajute Dumnezeu să aveŃi situaŃia mea financiară şi familia 
dumneavoastră. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

MulŃumesc. Singura mea confirmare şi rugăminte este să fie invitaŃi toŃi preşedinŃii de 
asociaŃii.  

Dl.Kovacs Francisc 
Nu are nici o legătură. 

 Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu, vă vină aici în şedinŃă toŃi cei prejudiciaŃi. Săptămâna viitoare, la şedinŃa ordinară pe 

care o avem, rog preşedinŃii de asociaŃii să vină şi să spună exact ceea ce s-a întâmplat acolo 
pentru că nu putem tolera o astfel de situaŃie. 

D-na Nicula Viorica 
Prin OrdonanŃa nr.34 şi OrdonanŃa nr.35 din 11 aprilie 2009 Guvernul ne impune 

diminuarea cheltuielilor de personal. Prin OrdonanŃa nr.34 eram obligaŃi ca în termen de 15 zile 
să anunŃăm Ministerul de FinanŃe măsurile ce le-am luat, iar prin OrdonanŃa nr.35 se impune 
limitarea cheltuielilor de personal, ceea ce s-a şi pus pe ordinea de zi. 

Dl. Ardelean Nelu 
            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 162/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii organigrame,  
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a noului stat de functii si a noului regulament de organizare si functionare, pentru Serviciul 
public local de asistenta sociala, serviciu cu personalitate juridica subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 163/2009 
 

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

si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public impozite si taxe locale, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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 21 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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 164/2009 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea noii 

organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din din cadrul Serviciului comunitar 
pentru cadastru si agricultura aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 165/2009 
 

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

si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul Casei de Cultura „Dragan Muntean” Deva 
aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Deva 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 166/2009 
 

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

aprobarea noului Stat de functii si a noii organigrame din cadrul Serviciului public de intretinere 
si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 167/2009 
 

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

municipiul Deva si Spitalul Judetean de Urgenta Deva cu privire la cofinantarea investitiei 
„Extindere bloc operator si stationar cu 15 paturi la Spitalul Judetean Hunedoara Deva”; 

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. Ghergan Florian 
Vreau să ştiu, domnule Preşedinte, care este termenul de punere în funcŃiune a acestei 

investiŃii pentru că s-a început de multă vreme, noi am fost de acord cu această investiŃie şi cred 
că este necesară pentru Spitalul din Deva. Am vrea să ştim când se pune în valoare această 
investiŃie care a fost de multă vreme aprobată în Consiliu. 
 Dl. Răchită Ciprian 
 A suferit multe modificări datorită soluŃiei tehnice.  Sperăm ca până la sfârşitul acestui an 
să fie finalizată. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să concluzionez. IniŃial a fost proiectată o sală de şedinŃă sub blocul operator pentru că 
rămânea un loc propice să poată să-şi facă o mică şedinŃă, unde medicii şi personalul din 
subordine să se poată întâlni, să aibă şedinŃe, să aibă discuŃii. Ulterior, s-a venit cu varianta că 
doresc secŃia specială, având în vedere situaŃia deplorabilă în care se află secŃia de neurologie. 
Atunci, sigur că, costurile au fost altele, s-a suplimentat cu circa 5-6 miliarde pentru că urmau 
dotări şi acolo, lucru pe care nu l-am mai putut asuma, pentru că aveam şi noi un calcul în 
Consiliul local foarte bine precizat pe ceea ce urma să investim în cele două blocuri operatorii.  
Din cauza asta ne-am asociat şi cu Consiliul JudeŃean, urmând ca mai departe Consiliul JudeŃean 
să finalizeze şi în partea de jos, structura trebuie modificată, sigur că trebuie şi echipamente 
speciale. Din cauza asta s-a tergiversat lucrarea. În rest, blocurile sunt aduse ... 
 Nu poŃi să dai un termen, Ciprian? 
 Dl. Rachită Ciprian 
 La sfârşitul lunii august contructorul a promis că rezolvă. Termenul era la sfărşitul anului, 
dar aşa ne-a promis că la sfârşitul lunii august termină. 
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 Dl.Kovacs Francisc 
 Este valabil pentru toate punctele 7, 8, 9, 10, nu suntem de acord să le discutăm pentru că 
aceste proiecte de hotărâri nu sunt pentru o şedinŃă de îndată. La şedinŃele de îndată conform 
legii se discută problemele de forŃă majoră. Noi cerem termen să putem studia actele depuse. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Domnule Kovacs, mă iertaŃi că intervin, aŃi votat ordinea de zi. AŃi fost de acord cu 
ordinea de zi, de ce nu aŃi spus atunci? 

Dl.Kovacs Francisc 
Nu mă obligă nimeni, chiar dacă am votat ordinea de zi să… 

 Dl.Ardelean Nelu 
Corect, nu vă obligă, dar puteaŃi spune la început. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Răspund eu. Pentru domnul consilier, blocurile operatorii de urgenŃă nu sunt o urgenŃă. 
Asta este acest reprezentant al Consiliului local din păcate. Blocurile operatorii de urgenŃă unde 
se salvează vieŃi, pentru domnul Kovacs nu sunt o urgenŃă. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu este legală domnule discuŃia la o şedinŃă de îndată. Trebuie să respectaŃi legea.  
 Dl. Ardelean Nelu 
            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  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 168/2009 
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Punctul 8  

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

Consiliului local nr.430/2008; 
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 
A fost o discuŃie la comisii. Locurile rămase libere după redistribuire.. 
Dl.Ardelean Nelu 
Acesta este punctul 8, nu este proiectul de care vorbiŃi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Acelaşi lucru, nu face parte acest proiect de hotărâre dintr-o şedinŃă de îndată.  
Mai vreau să vă spun următorul lucru şi vă rog să se menŃioneze. Noi, consilierii de la 

P.D.L., noi nu am spus că nu sutem de acord cu extinderea spitalului şi proiectul de acolo, am 
spus că ne trebuie termen conform legii să analizăm acest proiect de hotărâre. Vă rog să notaŃi 
acolo.  
 Dacă observaŃi, domnul Primar de fiecare dată  eu vorbesc de mere,  dânsul vorbeşte de 
nuci. 
 Dl. Ardelean Nelu 
            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  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 169/2009 
 

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

Hotararile Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, 79/2008, 220/2008, 470/2008, 
106/2009; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
A fost o discuŃie la comisii. Am avut o discuŃie între comisii referitor la cei care se vor 

înscrie sau vor fi înscrişi şi vor îndeplini toate condiŃiile pentru a obŃine aceste parcele în vederea 
construirii de locuinŃe. Vreau să precizez că mi se pare scandalos ca această hotărâre votată cu 
ani în urmă - pentru a-i ajuta în  vederea construirii unor locuinŃe, constatăm acum că unora nici 
nu le pasă.  
 Propun Consiliului local ca parcelele rămase libere ca urmare a renunŃării de către cei 
care îndepliniseră condiŃiile, să nu fie desemnate prin tragere la sorŃi, ci în ordinea depunerii 
cererii. Dacă se poate găsi o modalitate prin care să poată fi cercetată  de la început seriozitatea 
celui care doreşte o asemenea parcelă, în măsura în care se poate aprecia aceasta, şi să-i fie 
atribuită cu prioritate. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu suntem la punctul care trebuie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pe domnul David  îl iertăm din nou şi la punctul 10 vom Ńine cont. Propun să se voteze în 
forma prezentată. 

Dl.David Ioan 
Domnule Primar, îi radiem pe unii. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Da, îi radiem, conform legii. 

 Dl. Ardelean Nelu 
            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  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
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           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 170/2009 
 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să mulŃumesc consilierilor în numele tinerilor, zecilor de tineri care au 
posibilitatea să-şi construiască vara, apropo de urgenŃă domnule consilier. Ei lucrează vara, iarna 
au cam oprit lucrările pentru că nu au condiŃii propice. Mai este şi acea problemă încă 
nerezolvată cu iluminatul casnic. Din cauza asta sunt probleme, că nu există legislaŃie. Am 
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discutat inclusiv la nivel de Prim ministru cum putem intra cu iluminatul casnic pe stâlpii noştri, 
care sunt proprietate, că partenerul Enel ne solicită transmiterea stâlpilor în proprietatea 
întreprinzătorului privat italian. Noi nu putem, nu avem cadru legal şi atunci trebuie să existe un 
compromis între noi ca să putem să facem faŃă, iar iarna nu se poate intra, pentru că terenul este 
destul de argilos în zonă şi nu pot intra cu maşina. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Aceste probleme au apărut azi-noapte! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Iar la punctul 10, am cerut expres colegilor funcŃionari să introducă doi reprezentanŃi ai 
presei care să se aleagă ei între ei, aşa cum am mai procedat şi să vadă exact cine merită şi cine 
nu merită.  
 Avem situaŃia următoare, apropo de vechime. Am dat unora, au plecat în Italia. Legea 
spune clar că dacă într-un an de zile nu-Ńi sapi nici fundaŃia, fundaŃia o poate face - dacă are 
proiect, absolut orice tânăr cu bunăvoinŃă care a intrat în posesia terenului primit de la Consiliul 
local Deva. Atunci am preferat ca - repetând a patra oară, să le luăm terenul şi tot îl dăm la alŃii şi 
iarăşi îl luăm şi iarăşi îl dăm la alŃii, am preferat ca împreună cu presa - să ne sprijine de data asta 
presa, că este o decizie pe muchie de cuŃit,  în care să se stabilească criteriul - cui vom da aceste 
loturi repartizate a patra oară. Iarăşi le dăm la cineva care nu are posibilitate şi vine numai la 
înaintare că vrea teren şi are cerere de acum cinci ani şi pleacă după o săptămână două şi nu-l 
mai găseşti trei ani sau cu presa rezolvăm şi dăm la cei care construiesc şi slavă cerului aŃi văzut 
peste 50 de case finalizate deja. 
 Dl.łonea Vasile 
 Este o părere a mea. Când se repartizează loturile acestor tineri ar trebui verificate şi 
posibilităŃile lor financiare, să vedem dacă au posibilitate sau nu au. Să li se explice că într-un an  
de zile dacă nu fac, pierd lotul şi cred ar trebui să fie scris foarte clar că nu pot să facă tranzacŃii 
cu terenul. Eu am impresia că foarte mulŃi s-au înscris şi că fac nu ştiu ce afaceri cu terenul, dar 
nu pricep că nu este proprietatea lor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Le-am explicat de multe ori. Din păcate, în primă fază nu puteam să luăm aceste decizii, 
care sigur că sunt oarecum antisociale sau antisocial-democrate, să zic mai în direct. Nu puteam, 
dar a patra oară părerea mea este, că aveŃi dreptate şi ar trebui introdus tocmai prin acest sprijin   
-  de reprezentanŃi ai presei, că va trebui să luăm o decizie, că sunt totuşi 40 de loturi. Sunt cel 
puŃin 50 de oameni pe care dacă-i pun în faŃa dumneavoastră vor spune “domnilor, dacă ne daŃi 
nouă, mâine o să vedeŃi ceva, avem şi proiect ”, dar sigur nu au prioritate. Atunci, dumneavoastră 
împreună cu presa, putem să stabilim să apară această chestiune, aşa am făcut cu locuinŃele 
sociale unde nu am avut o reclamaŃie, nu am avut nici o contestare la repartizare. Unde a fost 
presa, nu a contestat nimeni. S-au ales între ei reprezentanŃii presei, doi au participat şi la  
selecŃie şi în momentul acela nu am avut nimic.  
 Suntem singura Primărie din Ńară care procedăm aşa şi chemăm presa la repartiŃiile de 
locuinŃe şi nu sunt probleme. Cum nu-i chemăm, o să vedeŃi că o să fie probleme, a doua zi ne şi 
reclamă cineva. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Domnule Primar, ascultându-vă m-am gândit la o soluŃie şi nu ştiu cât este de legală.  
Dacă în regulamentul acesta de atribuire am introduce un articol prin care să le luăm celor care 
primesc teren o anumită sumă drept garanŃie că într-un an se apucă de lucru şi dacă nu se apucă 
să nu le returnăm banii, iar dacă se apucă…Nu ştiu cât este de legal. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am luat în calcul. Este şi o mică problemă pentru că unii din banii aceia îşi fac proiectul 
şi fundaŃia, să poată lucra. Acolo unde nu şi-a făcut fundaŃie, este rea-voinŃă, că aia se face 
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împreună cu tata, dacă chiar vrea într-un an de zile. Proiectul trebuie să şi-l facă şi îl aduce 
undeva la 40-50 de milioane. Luându-i şi eu 50,  nu mai poate să-şi facă. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Nu 50, domnule Primar. Putem să-i luăm mai puŃin. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să o întrebăm pe doamna că este specialistă şi să dea un răspuns. 
 D-na Avram Rodica 
 Nu cred că se poate ceea ce propune doamna consilier pentru că noi avem contracte de 
comodat şi la contractele de comodat nu se percepe nici o taxă. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Nu la contract, înainte. Eu de exemplu când particip la o licitaŃie trebuie să… 
 D-na Avram Rodica 
 La concesiune, dar la comodat nu se poate aşa ceva. 
 Referitor la problema pe care a ridicat-o domnul łonea, în contract este stipulat că 
terenul nu poate fi înlăturat sau dat altcuiva. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Se poate si varianta dumneavoastră, dar există posibilitatea ca noi să le cerem să facă 
dovada, că au în cont o anumită sumă de bani în momentul în care semnează contractul şi azi o 
are şi mâine o ridică. Se împrumută, pune bani în cont şi mâine îi ridică. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Ca să evităm proiecte de hotărâre, să le dăm teren dar nu construieşte casă, pot să fie – nu 
zic că sunt - dar pot să fie şi persoane care întrunesc condiŃiile să obŃină terenul, dar nu au 
fonduri materiale şi vor să beneficieze să vândă sau să înstrăineze la diverşi terŃi. Eu propun ca 
cele 40 de loturi să fie acordate cu prioritate şi la aprobarea acestora să fie Ńinut cont şi să se 
impună condiŃia să facă dovada că are posibilităŃi materiale să înceapă construcŃia, deci să aibă o 
sumă în cont bancar pe numele lui. Pentru că dacă nu are servici, chiar dacă întruneşte condiŃiile 
impuse de Legea 15,  nu are cum să contruiească. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu zic că este foarte serioasă treaba aceasta, cine va lua următoarele parcele şi cred că 
trebuie să vedem încă o dată regulamentul pentru că noi ne dăm cu părerea cum facem. Este un 
regulament votat de către Consiliu şi cred că, comisia care este numită să facă acest lucru, trebuie 
să facă propuneri - cine ar fi conform acelor reglementări pe care le-am făcut noi, cine ar trebui 
să ocupe acele parcele.  
 Pentru că aŃi spus că vine cineva de la presă, eu o propun pe doamna Sorina Popa ca să 
facă parte din comisie ca să fim siguri că se împarte cum trebuie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Eu pe Nicoleta Medrea. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Cred că lucrurile ar putea fi simplificate în felul următor. Dacă există o ordine de 
priorităŃi, în momentul în care unul se retrage intră următorul de pe listă. De ce să mai tragem la 
sorŃi? 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Nu se retrag ei. Este a patra serie de retragere a terenului şi de acordare altora. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Până nu se retrage nu ai de unde să ştii dacă se retrage sau nu. 
 D-na Avram Rodica 
 Le-am retras noi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule consilier, este a patra oară, nu este a doua nici a treia, este a patra oară. Am 
mers de trei ori pe aceiaşi variantă a legii şi 75% nu şi-au onorat. Cei care au rămas, din contră,  
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vin cu nişte presiuni pe Consiliu şi pe noi “noi făceam, noi terminam deja, noi aveam unde să 
stăm”.  
 Ce vreau să vă spun?! Mai departe, noi nu am oprit acest program. Avem 5 hectare care 
se află la domnul Popa Ilie în lucru pentru alt P.U.Z., de alte 150 de parcele.  
 De aceea, cred că ideea domnului Ghergan şi a domnului łonea de a merge pe bonitate 
cu ajutorul presei, pentru că este o decizie totuşi pe muchie de  lege să spui “ăla are bani şi îi dau 
şi loc de casă, ăla nu are, nu-i dau nimic”. Deci, este o decizie prin care le spunem celor care 
întrunesc condiŃii, dar nu pot să construiască deocamdată, că li se va repartiza obligatoriu unul 
din seria celor 120 de loturi ce urmează să fie puse în proprietate. Eu pentru această variantă 
optez nu să-i spunem la om ”tu nu mai intri decât când o să vrem să mai scoatem noi, Consiliul 
local, altă tarla să vă punem la dispoziŃie”. Deci, să încercăm să le spunem “domnule, obligatoriu 
vei intra pe următoarea serie” şi să-i punem sigur pe aceşti tineri care vor veni şi care dau 
exemplu că vor construi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Aş spune în felul următor. Să dăm un anunŃ în ziar să arătăm cu lux de amănunte care  
este situaŃia, că dorim să se dea terenurile cu prioritate la cei care efectiv se obligă să şi 
construiască într-un an de zile, iar restul să se prezinte la Consiliu şi să opteze să fie înscris pe 
listă, dar pentru terenul viitor. Să avem de acum direct poziŃia pentru terenul viitor, păstrându-şi 
totuşi prioritate vechimea cererii. 
 D-na Avram Rodica 
 Dar ei prin contract se obligă ca într-un an de zile să înceapă. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 De acord doamnă, dar ca să vină 40 care să construiască şi ceilalŃi 100 să fie pe lista 
următoare pentru celelalte 150 de loturi. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Domnilor consilieri, am şi eu o propunere. HaideŃi să vedem cei 40 la care le dăm prima 
oară, să vedem în cât timp solicită certificatele de urbanism. Noi le putem da într-o lună de zile 
de la semnarea contractului. Care are intenŃie să construiască vine şi solicită certificat de 
urbanism.  
 În funcŃie de asta, venim în Consiliul local şi luaŃi ce hotărâre vreŃi, să aibă bani în cont la 
semnarea contractului sau orice altă… Numai Consiliul local poate să hotărască criteriile, nu 
comisia, Consiliul local. 
 Părerea mea, numai la restituire se trage la sorŃi, restul, parcele următoare merg la rând. 
HaideŃi să vedem şi asta, dacă vin să construiască. Care are intenŃie, solicită certificat de 
urbanism. 
 Dl.Cuiava Dorel  
 Ce-i care vin să construiască, să vină cu un contract cu o firmă de construcŃii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sunt care fac în regie proprie. 
 
Punctul 10  

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

Consiliului local al municipiului Deva nr.468/2008; 
 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert 
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Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Referitor la acest punct s-a discutat şi la punctul 9. Dacă mai doreşte cineva să ia 

cuvântul. 
Dl.David Ioan 
Mai este o problemă. În momentul în care cineva a fost repartizat după toare regulile, a 

trecut 1 an de zile.  Până la 1 an de zile lui i se întabulează respectiva parcelă la Cartea Funciară. 
După aceea, urmează să fie radiat şi să fie trecut altcineva. Cine plăteşte? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 El, fiecare. 

Dl.David Ioan 
Nu mai plăteşte că a plecat din Ńară.  
D-na Nicula Viorica 
Nu mai plăteşte, o să plătim noi că nu avem ce face. Nu mai plăteşte că nu mai este 

interesat să plătească. O să căutăm o metodă să recuperăm prin Serviciul de impozite şi taxe 
pentru că datorită lor ne-am prejudiciat . 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Se inscrie în Cartea funciară cel care are intenŃie să contruiască. 

 Dl. Ardelean Nelu 
            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  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 

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

           5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, D-na Mateucă Mădălina, D-na  

               Oprişiu Corina, Dl.  Borca Tiberiu Mircea şi Dl. Birău  

               Mircea ) 
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A fost adoptată Hotărârea nr. 171/2009 
 

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

delegatiei oficiale a municipiului Deva la Genzano di Roma – Italia, in perioada 12- 16 iunie 
2009; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-ra NuŃu Silviana 
Din partea compartimentului de specialitate, propunem o modificare. La capitolul 

transport s-au omis taxele de aeroport, care sunt în sumă de 300 ron. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Avem o propunere de modificare şi vom suplimenta transportul cu suma de 300 ron. 
Taxele de aeroport au fost omise. 

Dl.Ghergan Florian 
De ce nu sunt şi consilieri în delegaŃie? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Ambii viceprimari sunt şi consilieri. 
Dl.Ardelean Nelu 
Domnul Viceprimar este şi consilier.  
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea de 

modificare făcută de compartimentul de specialitate. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 172/2009 
 
 
 

Diverse 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar şi rândul trecut s-a pus problema cetăŃii, a literelor de pe cetate şi 
drapelul. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Da. Tot şantierul de acolo este barat şi închis cu plăcuŃe cu “interzis”. Noi am sperat să 
putem demara lucrările până la 15 mai. Din păcate, constructorul a avut un alt program şi va 
derula lucrările numai din 1 iunie. Începând cu acea dată va deschide acolo posibilitatea şi de a 
simplifica incinta 1 şi să accesăm. Nu am vrut să intrăm fără însoŃitor, sunt materiale acolo, au 
stocuri de marfă. Dacă trimitem o echipă nu ştim ce poate dispărea, să se rupă sigiliul, trebuie să 
intre sus să pună scara şi nu este un lucru chiar simplu. În 1 iunie sperăm să fie rezolvat. 

Dl.David Ioan 
 Trebuie să dau citire procesului - verbal întocmit cu ocazia discuŃiei cu doamna Cazacu 
referitor la situaŃia terenului pentru staŃia de epurare. 
 Cu câteva şedinŃe în urmă, comisia care a negociat preŃul a primit mandat să discute, să 
renegocieze un schimb de teren. Comisia s-a intrunit cu doamna Cazacu în două rânduri.  

Ieri ne-am întâlnit în jurul orei 13 şi doamna Cazacu a precizat că nu-i convin terenurile 
care i s-au oferit în schimb. Prin urmare, nu ne rămâne decât  varianta a doua, expropriere pentru 
utilitate publică. 
 PrezenŃi la comisie au fost subsemnatul, în locul domnului Inişconi a fost domnul Borca 
Tiberiu, doamna Mateucă Mădălina, domnul Botici Horia, d-ra NuŃu Silviana şi d-na Biro Diana. 
Comisia a încheiat un proces – verbal care văd că  nu este semnat de domnul Borca şi de doamna 
Mateucă.  

D-na Mateucă Mădălina 
Mie nu-mi place că aŃi spus că eu şi domnul Borca am avut propunerea de începere a 

procedurii de expropiere. Toată lumea a fost de acord. 
Dl.David Ioan 
Am spus în replică. 
D-na Mateucă Mădălina 
Doamna a refuzat amplasamentele pe care Primăria, nu noi i le-am pus la dispoziŃie.  

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Doamna Mateucă, departe de a ne gândi la ceva. Este o chestie pe care trebuie să o 
rezolvăm. AŃi văzut că ce încurcă un om, nu descurcaŃi 50, nici eu. Aici este de a lua decizii, aici 
nu este de a sta. łara merge cum merge pentru că nu iau decizii.  

O decizie trebuie să luăm. Domnule nu mai merge, mergem pe expropiere, dar vă dau şi 
răspunsul exproprierii. 2 ani va dura. Pierdem şi I.S.P.A., pierdem şi fondurile de structurare. 
GândiŃi-vă, cei care lucraŃi la Apa Prod ştiŃi că acum s-a semnat moratoriu cu Bruxelles-ul, cu 
noul Guvern, personal cu Primul ministru în care Devei şi Hunedoarei s-au mai dat 110 milioane 
de euro, pe care-i pierdem datorită lui Inişconi, să spunem drept. Trebuia să ne lase naiba, 
domnule făceam, ne reclama, asta este viaŃa Consiliului local. Să nu credeŃi că se întâmplă la fel 
şi la Alba şi la Sibiu. Trebuie să-şi facă şi aceia treaba cu noi. Pe noi ne biciuiesc şi ne dau tapet. 
La Sibiu şi Alba Iulia efectiv nu se întâmplă nimic.  

Unul din serviciile deconcentrate, din cei 80, nu a fost chemat o dată la D.N.A., unul de 
la Sibiu şi de la Alba! De la Deva unul nu a fost să nu fie, ori că s-a chemat Prefectul, ori  că s-a 
chemat Subprefectul. Prefectul P.D.L. a fost chemat, domnul Vladu a fost chemat şi cărat la 
D.N.A. în fiecare zi săptămâna trecută. O dată trebuie să ne prindem şi să spunem lucrurilor pe 
nume. Ne-am săturat de debandada care se face asupra Devei, de o structură care-şi apără 
specula la Alba Iulia, nu se poate nici chiar aşa! Trebuie să fim fermi! Să vină să ne blocheze 100 
de milioane de euro, pierduŃi la Comunitarea Europeană datorită… că cineva trebuie să ia o 
decizie. Domnul Inişconi a încurcat-o. El a rămas acolo cu mătuşa Minerva, pe el nu-l cheamă 
nimeni la D.N.A., dar pe noi ne-a lăsat în plop.  

Trebuie să luăm o decizie, cineva trebuie să-şi asume o decizie şi din executiv nimeni. De 
data aceasta o să o facă Consiliul local, Prefectura şi chiar reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean, 
dacă vreŃi să mergem mai departe.  
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Pe expropiere, în sistemul nostru judiciar,  în doi ani de zile nu am certitudinea că vom 
expropia prin forŃă acea persoană, cum se numeşte, doamna Cazacu.  
 Am pierdut ieri, aŃi văzut şi dumneavoastră, parcul de la cele două blocuri turn de pe 
Aleea garii, deşi P.U.G.-ul aprobat de Consiliul local prevedea clar “zonă verde”, dar instanŃa  i-a 
dat câştig de cauză şi noi suntem puşi în situaŃia să lăsăm 100 de copii fără loc de joacă.  
 Trebuie să luăm o decizie. Este o decizie pe care trebuie să ne-o asumăm toŃi, toŃi, toŃi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu aş dori să mulŃumesc domnului Cioflica pentru măsurile pe care le-a luat la Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Eu, ca preşedinte, sunt obligat să apăr de oricine. Dacă nu ar fi 
intervenit dânşii cu profesionalism, că au evitat orice fel de discuŃie, acei “torŃionari”- să ştiŃi  că 
a apărat nişte “torŃionari”- şi dumneavoastră şi cele 30 de articole scrise în Messagerul… 
Niciodată nu au venit să mă întrebe. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ziariştii nu sunt mincinoşi. Ziarişti reflectă adevărul întotdeauna, să ştiŃi.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu ziarişti, o ziaristă! 30 de articole, că infractori, că au furat 3 miliarde, că ia 
indemnizaŃie de zeci de milioane…. Au apărut şi niciodată nu a venit să mă întrebe. O dată nu au 
venit să întrebe “măi nea  Kovacs, chiar aşa?” 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Kovacs, eu vă dau un răspuns. Îl dau afară pe comandantul PoliŃiei dacă se mai 
amestecă vreodată în astfel de situaŃii. Începând de luna asta mă gândesc dacă nu-l penalizez cu 
5%, iar din momentul acesta, să nu mai intervină nici un poliŃist în astfel de situaŃii, da?! Trebuie 
să apere ordinea şi liniştea publică, nu să îl apere pe Kovacs. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 De a apăra pe cei 5 oameni, care staŃi în spatele lor, şi din păcate unul dintre ei este un 
“torŃionar”. Dumneavoastră, liberalii care v-au murit de luptele societăŃii româneşti la GalaŃi şi în 
toată Ńara, 2 milioane de oameni. Să ştiŃi că unul dintre cei pe care-i apăraŃi şi-i apără presa face 
parte din ei. łineŃi minte ce v-am spus! FaceŃi o greşeală enormă, domnule Primar. 
Dumneavoastră nu v-aŃi terminat gloanŃele împotriva prietenului dumneavoastră şi acum 
rezervele de cartuşe le îndreptaŃi  împotriva mea. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă deranjează domnule Kovacs această situaŃie, că invităm torŃionari aici? De ce sunt în 
libertate? De ce-i Ńine domnul Băsescu în libertate dacă sunt torŃionari? 
 Eu am auzit şi de torŃionari şi de ciripitori şi am auzit şi de dumneavoastră că aŃi fost 
ciripitor. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Asta se poate dovedi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Primar, eu aş ruga aparatul tehnic să pună un nou proiect de hotărâre să 
rezolvăm problema cu doamna Cazacu. În Guvern s-a spus clar, cine nu foloseşte banii daŃi de 
Guvern vor fi luaŃi înapoi.  

Trebuie să rezolvăm problema aceasta că altfel rămânem fără bani şi nu are rost să 
pierdem atâŃia bani. La prima şedinŃă să apară noul proiect. 

 
 
Dl.Ardelean Nelu  
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
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Deva, 20 mai  2009 
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                    Consilier,        Secretar 

    Ardelean Nelu                Jr. Sârbu Laura 
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