
 1 

 
 
 
 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 26 martie 2009,   în şedinŃa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de ordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.538/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 20 de 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 Laura Sârbu Secretarul municipiului 
Deva, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului si al serviciilor din subordinea 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 aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
20 de consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul consilier Ghergan Florian. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, doamna Laura Sârbu Secretarul 
municipiului Deva, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Ardelean Nelu 
 Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros “La multi ani” celor care 
şi-au aniversat sau urmează să îşi aniverseze ziua de naştere în aceasta lună, respectiv d-lui 
Samoilescu Ioan (01.03.), d-lui Inisconi Ioan (04.03.), d-lui Lazăr Danil (14.03.), d-lui Birau 
Mircea(27.03.) . 

Dl. Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 

vederea prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 23 februarie 
2009, precum şi procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local.  

Doamna Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

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

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 23 februarie 2009 însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 23 februarie 2009 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.333/2009, 
cu respectarea prevederilor legale. 
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La sedinta au fost prezenŃi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 39 de puncte si 4 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 39 de hotarari, respectiv de la nr.40-78.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 23 februarie 2009.  
 

Dl.Ardelean Nelu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 februarie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 februarie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
Dl.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
D-nul Primar Mircia Muntean: 
I. a) Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Deva in anul 

2008; 
b) Raport privind finantele publice locale pe anul 2007 al Primariei municipiului 

Deva; 
II.   Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 
situate in intravilanul municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, conform 
art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a 
Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.140/2008 privind aprobarea Caietului de 

sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului public comunitar de 
salubrizare al municipiului Deva – pentru activitatea de precolectare, colectare si 
transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseuri 
menajere, cu exceptia celor cu regim special din municipiul Deva, pentru activitatea 
de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice din municipiul Deva si pentru 
activitatea de colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor 
voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, 
neasimilabile celor menajere - mobilier, deseuri de echipamente electrice si 
electronice etc.; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.473/2003 prin care s-a aprobat 

atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din 
Deva, str.Haraului nr.40, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala, cu modificarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in Deva, B-dul 

Decebal, bl.15, sc.E, et.6, ap.23, in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii 
contractului de inchiriere, Iacob Danut-Ionel si Iacob Nicoleta-Elena; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea articolului 2 al Hotararii Consiliului local nr.523/2008 privind aprobarea 

transmiterii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 104,71 mp., situat in Deva, 
str.E. Gojdu nr.15, catre Liga Pensionarilor a judetului Hunedoara;   

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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6. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.114/2008 privind aprobarea prelungirii pe 
termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in blocul ANL din 
Deva, Aleea Motilor nr.2A si stabilirea chiriei pentru titularii de contract care au 
implinit varsta de 35 de ani, ulterior modificata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea destinatiei spatiului in suprafata utila de 182,26 mp., situat in Deva, 

str.Avram Iancu, bl.H3, mezanin, ca „sediu administrativ” pentru Biroul Privatizare 
Programe Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 

prin care s-a aprobat atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor 
situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata si completata 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea in 

vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, str.1 
Mai nr.27 – fosta T.Maiorescu- aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala, ulterior modificata si completata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2009 pe 

seama contribuabilului Fundatia Misionar Crestina Iosua, cu sediul in Deva, 
str.Zavoi, nr.16, cod fiscal 11970828; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea partiala a cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 

2009 peseama contribuabilului Fundatia Sfantul Francisc, cu sediul in Deva, 
str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2009 

depuse de contribuabilul Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu sediul in Deva, 
str.Imparatul Traian, nr.31-33, cod fiscal 2111757; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Modificarea Hotararii nr.155/2007 privind aprobarea Regulamentului privind 

amplasarea si functionarea teraselor sezoniere in municipiul Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire doua locuinte D+P+M” Deva, str.Zavoi (zona 700), judetul Hunedoara;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

bloc de locuinte S+P+4” Deva, str.Bejan, f.n., jud.Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire cartier rezidential – zona rezidentiala Orizont” Deva, zona 
Orizont, f.n., judetul Hunedoara; 

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

„Construire locuinta P+M si imprejmuire la strada” Deva, str.1 Mai (prelungire), f.n., 
judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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18. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
„Construire locuinta S+P+M” Deva, str.Oituz, f.n., judetul Hunedoara; 

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

construire „Spatii servicii Aqualand” Deva, str.Axente Sever, in incinta Stadionului 
Cetate Deva, judetul Hunedoara; 

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

„Construire locuinta D+P+E, foisor, piscina, imprejmuire, racorduri” Deva, 
str.I.Vulcan, f.n., judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea reactualizarii Strategiei locale de alimentare cu energie termica in 

municipiul Deva pentru perioada 2006-2015 si a calendarului investitiilor in cadrul 
Programului „Termoficare 2006-2015 caldura si confort” pentru perioada 2009-2015; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea procedurilor de solutionare a reclamatiilor, sesizarilor scrise 

deranjamentelor si incidentelor de mediu din cadrul Serviciului public de alimentare 
cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Deva;    

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investitia „Reabilitarea ansamblului de 

cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului National Decebal Deva” 
– Volumul I ”Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si Volumul II 
„Extinderea corpului de cladire F – Sala de Sport”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada 

Haraului” din municipiul Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea revizuirii, modificarii si completarii Devizului General ce face parte 

integranta din Studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii „Complex Aqualand – 
Bazine de inot si agrement la Stadionul Cetate Deva”  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea lucrarilor suplimentare la obiectivul de investitii „Realizare acces exterior 

la mezaninul Blocului P, b-dul Decebal din municipiul Deva – pentru serviciul de 
Pasapoarte” 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Completarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.470/2008 privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru 
construirea de locuinte proprietate personala si atribuirea acestuia in folosinta gratuita 
tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Trecerea unui teren in suprafata de 32,67 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 32,67 mp., proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, Piata Garii; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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31. Trecerea unui teren in suprafata de 52,00 mp din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
32. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 52,00 mp., din 

domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Mihai Eminescu, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Trecerea unui teren in suprafata de 103,00 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 103,00 mp., din 

domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Mihai Eminescu, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Stabilirea redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea 

unor terenuri apartinatoare municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri 

apartinatoare domeniului privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
37. Aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.82/1994; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
38. Aprobarea alocarii de la bugetul general al municipiului Deva a contributiei proprii la 

lucrarile de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu 
energie termica pentru lucrarea de investitii „Retehnologizarea sistemului de 
termoficare in municipiul Deva – modernizarea retelelor de distributie” depusa spre 
cofinantare in cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 caldura si confort” 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
39. Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
40. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 

nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare 
si selectionare a proiectelor;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
III. Diverse 

 
Dl.Ardelean Nelu 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun următoarele: 
A. Suplimentarea punctului I din ordinea de zi cu adresa Serviciului comunitar pentru 

cadastru si agricultura nr.1607/23.03.2009; 
B. Suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Aprobarea incheierii spatiului in suprafata utila de 50,50 mp., situat in Deva, B-dul 1 

Decembrie nr.20B, catre Partidul Alianta Socialista, cu destinatia de “sediu partid politic”  
2. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare pentru realizarea obiectivului 

“Canalizare str.A. Vlahută Deva”  
3. Avizarea noilor tarife pentru prestari de servicii la Strandul municipal, activitate 

desfasurata de Serviciul public de intretinere si gospodarire municipala Deva; 
4.  Avizarea noilor tarife pentru o calatorie cu telecabina de pe Dealul Cetatii Deva;  
5. Rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local al 

municipiului Deva pe anul 2009; 
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6. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.123/2004 privind infiintarea comisiei de 
avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, ulterior modificata 

 
C. Discutarea proiectului de hotarare inscris la puctul 2 suplimentar inaintea proiectului 

privind aprobarea bugetului general al municipiului Deva  
 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate .  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
            Supun la vot  discutarea proiectului de hotarare inscris la puctul 2 suplimentar inaintea 
proiectului privind aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009; 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată,  completata si modificata        

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 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 pct.2,13,21-27,38,40, pct.suplimentar 2,3,4 se adoptă cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de 
zi la punctele: 10,11,12,14-20,39, pct suplimentar 5 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor 
locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele 1,3-9,28-37, pct.suplimentar 1 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al 
consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele  30,32,34 necesita vot secret. 
 
D-nul Primar Mircia Muntean: 
I.   a)  Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Deva în anul 2008; 
      b) Raport privind finantele publice locale pe anul 2007 al Primariei municipiului Deva; 
      c) Adresa Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura nr.1607/23.03.2009; 
 Dl.Ardelean Nelu 

Aici sunt două soluŃii. Pentru care soluŃie optaŃi? AveŃi materialele fiecare. 
 Dl.łonea Vasile 
 Am o întrebare. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Să dăm cuvântul domnului Jarnea să ne explice cele două soluŃii şi pe urmă îi punem 
întrebări. 
 Dl.łonea Vasile 
 Poate să îmi şi răspundă. La soluŃia a doua este prevăzută aici soluŃia expropierii. 
Procedura durează aproape 1 an. Nu s-a schimbat legea între timp? Parcă s-a schimbat. 
 Dl.Jarnea Horea 
 Legea s-a schimbat, dar Normele metodologice încă nu au apărut. 
 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Domnule Preşedinte, dacă vă aduceŃi aminte şi la şedinŃa unde s-a aprobat achiziŃionarea 
acestui teren la vreo 5 ori valoarea de evaluare, am spus că exista posibilitatea de a lua printr-o 
procedură de urgenŃă şi anume expropiere, pentru interes public. Rămânem la această părere de a 
lua prin expropiere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
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 Vreau să răspund domnului consilier, că nu pot să învinovăŃesc pe toŃi consilierii, aşa 
cum se procedează. Rog şi presa. În 5 minute voi aduce materialul pe care îl voi amplasa pe holul 
Primăriei Municipiului Deva ca să vedeŃi în ce postură ne pune viitorul subprefect al JudeŃului 
Hunedoara. Îmi pare rău. Am căutat să aduc argumente, le-am epuizat  pe toate. Se pare că acest 
om care se vrea în fruntea judeŃului va trebui să treacă şi prin filtrul dumneavoastră, al presei, 
începând de astăzi, după care veŃi vedea şi veŃi putea citi exact cine este şi cum este, şi cum a 
gestionat între 2004-2008 problemele de care a răspuns în cadrul municipiului Deva, probleme 
delegate de altfel de subsemnatul. ŞtiŃi că una vorbeşte şi alta face, dovadă şi faptele dânşilor în 
care, inclusiv dânsul s-a supus unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, în care noi toŃi am  
plătit salariul dumnealui. Astăzi sunt şapte viceprimari suspendaŃi de către domnia sa şi la 
intervenŃia domniei sale. ToŃi şapte se află în situaŃia de a nu fi repuşi în locuri. Ori, când există o 
oarecare decizie, care înseamnă un precedent, părerea mea că atât viceprimarul de la Deva, cât şi 
viceprimarul de la Orăştie, cât şi doamna viceprimar de la Vulcan, cât şi viceprimarul de la 
RibiŃa, se supun aceleaşi legislaŃii româneşti. JustiŃia nu poate să fie oarbă, să judece pentru 
membrii P.D.L. într-un fel şi pentru membrii P.S.D. şi P.N.L. în alt fel.  

Deci, daŃi-mi voie domnule viceprimar să vă spun public că dezimformaŃi şi căutaŃi 
mereu să fiŃi aşa un „gigi contra” la orice proiect, aşa cum se şi vede că de altfel guvernaŃi la 
nivel naŃional. MulŃumesc mult. Presa va filma şi va vedea într-adevăr cine este domnul Inişconi. 
 Dl. Ardelean Nelu 
 Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul, trecem la vot. Cine este pentru prima variantă, 
schimbul de terenuri. 

Dl.David Ioan 
 Deşi am ridicat mâna, iertaŃi-mă că întrerup votul. Aş avea o propunere pentru situaŃia 
aceasta. Să discutăm totuşi în prealabil, înainte de a lua o hotărâre cu respectivul proprietar de 
teren. Poate că preferă schimbul de teren.  

Eram pe punctul de a semna un contract. Chiar dacă domnul Inişconi este de altă părere, 
deşi negocierea s-a făcut destul de transparent, contractul nu este încă semnat. Este nevoie să 
recunoaştem că prin negociere am formulat deja o promisiune de cumpărare care chiar dacă nu  
s-a materializat într-un contract, conferă vânzătorului anumite drepturi. Eu zic totuşi să cerem 
avizul persoanei în cauză, pentru că s-ar putea să aibă o altă opinie şi să ne trezim să nu fie de 
acord cu propunerile noastre, să solicite daune,ca urmare a nerealizării promisiunii de cumpărare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Eu cred că aici nu este vorba de a intra în contradictoriu cu domnul Inişconi sau între noi. 
Aici este o problemă de viaŃă şi moarte. Este vorba de 75 de milioane de euro, sumă atrasă după 
un efort deosebit din partea autorităŃilor locale şi judeŃene, care pune în pericol desfăşurarea, dar 
mai mult de atât, pune în pericol fondurile structurale de 125 de milioane. Pentru că nici noi nu 
am înŃeles la vremea respectivă că de altfel putea I.S.P.A. să ne acorde mai mulŃi bani, dar 
crezând că nu se pot realiza lucrările în cei 2 ani, 2009 şi 2010, s-a trecut din 2010 la fonduri de 
structurale prin care Statul Român inclusiv prin Primărie şi judeŃul Hunedoara nu mai participă 
decât cu o sumă de 4% spre deosebire de 25, dacă nu mă înşel, să mă contraziceŃi domnule 
director, că întâmplător domnul consilier David este şi director la Apaprod şi cunoaşte mai bine. 
Fondurile structurale sunt cu contribuŃie de 4% din partea municipiului, iar fondurile I.S.P.A. 
sunt cu 25% din partea municipiului. Ca urmare, am depăşit două probleme la care domnul 
Inişconi ca şi în cazul Sălii de Sport a spus „o vrem la Ministerul Sportului” fără să ne spună că 
îmi aduce un act scris de la doamna ministru Ritzi, sau are o garanŃie, sau că îmi dă un proiect de 
rectificare bugetară sau din rezerva naŃională prin care să-mi arate „da, domnule Primar, uite,    
Ńi-am adus 20 de miliarde pentru Sala de Sport”. Pur şi simplu spune nu o vrem la municipiul 
Deva, lăsaŃi-o în paragină că aşa am stabilit eu şi doamna Ritzi. Asta este una. 
 A doua chestiune este că noi oferim acestui domn, având în vedere situaŃia aceasta de 
criză, fie teren în schimb dublu  faŃă de suprafaŃa pe care dânsul o oferă programului I.S.P.A. sau 
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dacă nu, îmi pare rău, vom merge în expropiere, pentru noi, care va dura şi pentru care nu cred că 
domnul Inişconi va avea o soluŃie să ne spună „va dura o lună, va dura două luni sau va dura 
cinci luni”. Problema este că peste o lună, tranşa a II-a din fondurile alocate pentru Primăria 
municipiului Deva sunt blocate şi asta ar trebui să spuneŃi dumneavoastră domnule David. 
 Dl. David Ioan 
 Ne trezim în situaŃia în care am mai fost. Era vorba de 15 milioane de euro care vin 
grămadă, grămadă, grămadă şi tu trebuie să ai să-i dai posibilitatea celui care Ńi-i dă să 
investească acolo. Actualmente pe terenul în cauză se lucrează. Noi ne-am grăbit cât am putut, 
dar se lucrează pe acel teren şi nu mai putem da înapoi. De aceea spun că ar fi bine totuşi să 
avem părerea şi a omului în cauză înainte de a lua o hotărâre. Dacă Consiliul local doreşte altă 
hotărâre, am să mă supun hotărârii pe care o luaŃi. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 În urma consultărilor avute cu doamna Secretar şi cu executivul, vă propun o comisie 
formată din cinci persoane: patru consilieri şi o persoană din partea Serviciului de cadastru, 
respectiv domnul Jarnea ca să poarte discuŃii cu persoana în cauză cu terenul. În cazul în care nu 
se ajunge la o înŃelegere, expropierea. SunteŃi de acord?  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Până la şedinŃa următoare. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Numai puŃin.Dumneavoastră aŃi supus aici la vot şi nu s-a votat primul punct. AŃi venit 
nepregătiŃi iarăşi. Dacă nu aŃi avut o discuŃie cu omul cu care avem un contract, care să spună 
„domnule, vreau una din variante” şi să ne întrebaŃi pe noi dacă suntem de acord sau nu... 
 Dl.Jarnea Horea 
 Cu el nu avem contract. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu dar avem cu ea. V-aŃi apucat de lucru. Avem o hotărâre de consiliu şi acum a apărut 
criza. De ce nu aŃi avut o discuŃie cu ea, nu să cumpărăm ci să facem un schimb, sunteŃi de   
acord ? Normal că suntem cu schimb, dar din moment ce mă întrebaŃi pe mine ce poziŃie am avut 
atunci şi ce poziŃie îmi păstrez acum, asta este o altă discuŃie.  

Dl.Ardelean Nelu 
Domnul Inişconi, trebuie să aibă Consiliul local discuŃia cu femeia, nu salariaŃii fără 

împuternicirea Consiliului local. Tocmai pentru asta s-a discutat acum, s-a hotărât, este bine. Nu 
puteau salariaŃii neîmputerniciŃi de Consiliul local să discute. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Inişconi, aş vrea să precizăm o chestiune. NepregătiŃi sunt colegii 

dumneavoastră consilieri sau funcŃionarii Primăriei,  pentru că va urma un vot  foarte important. 
Să văd şi eu pe cine apăraŃi, să ştiu care sunt nepregătiŃi! AŃi spus „îmi pare rău, sunteŃi nişte 
nepregătiŃi!”. Vreau să spune-Ńi cine! ToŃi sau numai consilierii locali?  
 Dl.Inişconi Ioan 

Nepregătit este cel care... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu „nepregătit”, aŃi spus „nepregătiŃi”! 
 
 
Dl.Inişconi Ioan 
NepregătiŃi sunt cei care au semnat această hârtie şi au pregătit-o, nu ştiu câŃi sunt aici. 

Sunt patru. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
NepregătiŃi! 
Dl.Inişconi Ioan 
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 Dacă aŃi venit cu o hârtie pe care  acum ... 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 CitiŃi cine sunt cei nepregătiŃi. 
Dl.Inişconi Ioan 
De ce veniŃi cu ea?  Ca acum să o retrageŃi? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Inişconi, aŃi spus că suntem nepregătiŃi. Vă rog frumos... 
Dl.Inişconi Ioan 
NepregătiŃi la şedinŃă. AŃi venit cu o hârtie pe care acum o scoateŃi afară că trebuie găsită 

altă soluŃie. VeniŃi să votăm două soluŃii care de fapt este a treia. SunteŃi pregătiŃi? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Oricum sunteŃi „gigi contra” la tot. Nu mai tot încercaŃi să ne lămuriŃi pentru că dacă    

ne-am lua după dumneavoastră nu am mai fi rezolvat nimic.  
Dl.Inişconi Ioan 
Vă înşelaŃi amarnic. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am fi dormit şi noi la Cozia cum dormiŃi şi dumneavoastră şase ore pe zi şi după aceea 

venim în municipiul Deva şi ne dăm cu părerea. 
Dl.Inişconi Ioan 
Mircea cel Bătrân, nu Mircia. Mircea cel Bătrân doarme la Cozia. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu vă supăraŃi, cam aşa sună lucrurile, ştiŃi! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnilor consilieri, dacă-mi daŃi voie să vă explic în adresă scrie „ având în vedere Nota, 

vă rugăm să luaŃi o decizie în acest sens”. Este decizia dumneavoastră, exact ce a spus domnul 
consilier. O comisie care să aleagă una din cele două variante. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ne pierdem vremea. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este foarte simplu.  
Dl.łonea Vasile 
Eu zic haideŃi să rezolvăm că pierdem vremea şi nu numai vremea, dacă ar fi vremea ar fi 

bine, dar pierdem suma aceea uriaşă de bani. Eu zic să găsim cât mai repede o soluŃie. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot stabilirea unei comisii formate din cinci persoane: 4 consilieri şi o persoană 

din parea Serviciului de cadastru. Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Inişconi Ioan 
Avem un preşedinte de comisie şi o parte din comisia care a fost la negociere, ar trebui să 

reia discuŃiile cu această femeie împreună cu persoana de la Cadastru, care este aici, să vadă dacă 
nu acceptă ceva care este cel mai rapid pentru noi?! 

Dl.Ardelean Nelu 
FaceŃi propunerile vă rog. 
Dl.Inişconi Ioan 
Comisia care a fost la negociere. 
Dl.Ardelean Nelu 
Este o comisie deja?    
Dl.Inişconi Ioan 
Votată. 
Dl.Jarnea Horea 
La negocieri a fost o comisie stabilită de domnii consilieri. 
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Dl.Ardelean Nelu 
Rămâne aceiaşi comisie. Cine este de acord ca şi comisia să reprezinte Consiliul local  şi 

la şedinŃa următoare să prezinte un proces-verbal să ştim ce facem. 
Dl.Inişconi Ioan 
DaŃi-mi voie să mai fac o precizare. Lucrurile acestea trebuie terminate într-o săptămână 

şi făcută o şedinŃă de îndată pentru că nu putem până la şedinŃa următoare, poate este peste 1 
lună.  

Dl.Ardelean Nelu 
Cine este pentru? 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
În unanimitate suntem de acord cu comisia stabilită şi prezentarea unui raport cât mai 

urgent posibil în prima şedinŃă sau într-o şedinŃă extraordinară.  MulŃumesc. 
 
II. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 

dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva si a 
localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 79/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.140/2008 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii 
prin concesionare a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva – pentru 
activitatea de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor 
toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special din municipiul Deva, 
pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice din municipiul Deva si 
pentru activitatea de colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase 
provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere - 
mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.80/2009 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local nr.473/2003 prin care s-a aprobat atribuirea in vederea inchirierii 
catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, str.Haraului nr.40, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, cu modificarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.81/2009 
 

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

construita din fondurile statului situata in Deva, B-dul Decebal, bl.15, sc.E, et.6, ap.23, in baza 
Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii contractului de inchiriere, Iacob Danut-Ionel si Iacob 
Nicoleta-Elena. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 82/2009 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 al 

Hotararii Consiliului local nr.523/2008 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a 
spatiului in suprafata de 104,71 mp., situat in Deva, str.E. Gojdu nr.15, catre Liga Pensionarilor a 
judetului Hunedoara. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 83/2009 
 

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

Consiliului local nr.114/2008 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de 
inchiriere pentru locuintele situate in blocul ANL din Deva, Aleea Motilor nr.2A si stabilirea 
chiriei pentru titularii de contract care au implinit varsta de 35 de ani, ulterior modificata. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.84/2009 
 

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

spatiului in suprafata utila de 182,26 mp., situat in Deva, str.Avram Iancu, bl.H3, mezanin, ca 
„sediu administrativ” pentru Biroul Privatizare Programe Dezvoltare din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 85/2009 
 

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

Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-a aprobat atribuirea in vederea 
inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, 
aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata şi 
completata. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 86/2009 
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Punctul 9  

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

Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti, a 
locuintelor situate in imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27 – fosta T.Maiorescu- aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, ulterior modificata si completata. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 87/2009 
 

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

de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2009 pe seama contribuabilului Fundatia Misionar 
Crestina Iosua, cu sediul in Deva, str.Zavoi, nr.16, cod fiscal 11970828; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  
Comisia de protectie sociala 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 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 88/2009 
 

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

de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2009 pe seama contribuabilului Fundatia 
Sfantul Francisc, cu sediul in Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Doresc să fac un amendament. Aş dori să scutim FundaŃia Sfântul Francisc de suma 
întreagă, Ńinând cont că sunt 153 de copii, pedagogi şi cunoaştem cu toŃii cu ce se ocupă această 
fundaŃie. Ştim foarte bine că Statul Român şi nici Primăria nu are posibilităŃi să-i ajute. Totul 
este din sponsorizări, majoritatea (98% din străinătate) şi eu zic că ar fi un gest frumos să-i 
scutim. 
 D-na Carla Popa 
 Au solicitat pentru o parte din imobil. Nu au solicitat tot. Mai mult, noi fiind de 
specialitate, am Ńinut cont şi de prevederile legislative care ne-au diminuat bugetul. Anul trecut 
într-adevăr am scutit suma întreagă.  

Dl.Ardelean Nelu 
 Deci, ei au solicitat pentru o parte din imobil. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Ce înseamnă parŃial, cuantificat? ParŃial cât este?  Din suma totală de 37.111 lei, cât au 
cerut ei să se scutească de la impozit? Cât? 
 D-na Carla Popa 
 Am aprobat scutirea de 33.771 şi le-a mai rămas 3340. 
 Dl.David Ioan 

Este o chestiune de principiu. Ni s-a solicitat reducerea cu o anumită sumă. Sunt de 
acord. Sigur, este probabil să-i scutim de tot, dar trebuie să ne gândim şi altfel, în momentul în 
care Ńi se goleşte... 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Putem compensa prin fondurile care  le... 
 

 Dl.David Ioan 
Dacă asta a fost cererea, nu putem să dăm mai mult decât ni s-a solicitat. 

 D-na Carla Popa 
Au cerut 40.135 li s-a scordat 33.771,  numai 6000 de lei mai au de dat,  din ceea ce au 

cerut ei. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
Putem să-i compensăm prin programele sportiv - religioase pe care le avem. 
Dl.Ardelean Nelu 
StimaŃi colegi, dânşii au solicitat atât. Tot dânşi trebuie să vină să ceară o scutire pentru o 

altă sumă. 
Dl.łonea Vasile 
HaideŃi să le dăm până la suma pe care au solicitat-o ei. Au cerut până la 41 000 din câte 

am înŃeles eu. 
D-na Carla Popa 
40135. 
Dl.łonea Vasile 
Noi am dat 33 000. HaideŃi să nu fie nici aşa, nici aşa, să fie cât au solicitat ei. 
D-na Carla Popa 
Deci, să le aprobăm cererea în totalitate. 
Dl.Ardelean Nelu 
Da.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
SusŃin şi eu această propunere. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot cu amendamentul domnului łonea. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi  a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
Dl. Ardelean Nelu 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de amendamentul domnului 
łonea Vasile. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 89/2009 
 

Punctul 12  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind respingerea cererii de 

scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2009 depuse de contribuabilul Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu sediul in Deva, str.Imparatul Traian, nr.31-33, cod fiscal 
2111757. 

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

 D-na Oprişiu Corina 
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 Comisia de protecŃie socială  propune un amendament. Să fim de acord să se respingă 
cererea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor cu condiŃia ca aceştia să ne demonstreze că 
excedentul constatat de Biroul impozite şi taxe este real. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 S-a reŃinut amendamentul dumneavoastră. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Prin  natura activităŃii Casei de Ajutor Reciproc, este o unitate fără profit. Non profit se 
cheamă. Eu cred că specialiştii de la voi nu cunosc foarte bine cum funcŃionează O.N.G.-urile. 
Este un O.N.G. fără profit. Excedentul care se realizează la sfârşitul anului se repartizează 
membrilor.  

Vreau să vă spun următorul lucru, că noi de fapt avem 5700 de membrii dintre care 3000 
au pensii sub 300  de lei. Avem pensionari care au 50 de lei pensie şi 100 de lei. Poate acum 
după modificarea legii vor avea 300, de la 1. Eu vă spun  situaŃia de acum. O să avem 3000 - 
4000 de oameni care au pensie de 300 de lei. Vă rog, eu cred că este o greşeală ca să se respingă 
pentru că noi, consilierii, vom lua de la fiecare pensionar câte două pâini din geantă. Eu zic că nu 
se poate aşa ceva. Este nedrept, este inuman ca să facem acest lucru. Eu nu mai vreau să 
continui, domnule Primar. Doar atât vă promit, în situaŃia în care nu mă ajutaŃi cu acest lucru şi 
anul trecut s-a votat la fel, la propunerea domnului Oană, eu propun să scriem acolo „se aprobă 
scutirea de la impozit”. Să modificăm cuvântul cum am făcut şi anul trecut. MulŃumesc. 

Dl.łonea Vasile  
Domnul Primar, eu zic că pentru Consiliul local să aprobăm  în  acest fel nu ar fi un efort 

atât de mare şi ar fi probabil un gest de respect pentru această categorie socială. Vă spun din ceea 
ce cunosc de la alŃii, că la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor se înscriu pensionarii cu cele 
mai mici venituri, pentru că prin asta îşi mai salvează şi ei sărbătorile sau alte situaŃii. Nici pentru 
noi nu ar fi un efort prea mare şi ar fi un gest că-i respectăm. Într-adevăr  această instituŃie are un 
scop caritabil. Chiar dacă realizează excedent, este un fel de bonus ca să îmbunătăŃească viaŃa 
pensionarilor. Eu zic că nu ar trebui să ne oprim în suma aceasta. 

D-na Carla Popa 
Cele trei solicitări au acelaşi regim, toate trei sunt fundaŃii. Dacă vă uitaŃi puŃin în balanŃă, 

vedeŃi din ce se compun veniturile fundaŃiei la care am acordat  scutire şi veniturile C.A.R.-ului. 
Venituri din redevenŃe şi chirii. Numai acolo au 24.135 de lei. Mai mult de atât,  noi în Referatul 
de specialitate am spus exact ce se desfăşoară în imobilele pentru care se solicită scutire. Casa 
mortuară pe care dânşii o numesc „casa mortuară” este închiriată la o firmă S.C. Triamed  
S.R.L.. Aceea nu este activitate economică? 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu aş vrea să punctez aici, fără a intra mai departe în dezbateri. Există în schimb o 

şedinŃă care cuprinde mai multe puncte. Pe de o parte scutim din plin de impozite pe toŃi. Mi se 
pare corect, unii au 150 de copii, alŃii au 6000 de pensionari, aŃii au nu ştiu ce. În acelaşi timp, 
dăm afară din toate fabricile din Deva câte 500 de oameni: 500 de la Sews, 500 de la Volvo, 500 
de la Acomin, 500 de la Condor şi aş putea să mai continui şi de săptămâna asta 300 de la 
Macon, singura firmă care de bine de rău mergea şi era un contribuabil. În acelaşi timp, în ton cu 
celelalte primării şi în ton cu celelalte măsuri ale Guvernului disponibilizăm 50% din personalul 
de la Zone verzi, 30% din serviciile  publice, 10 % din Primăria Municipiului Deva. Când avem 
dreptate? Când îi scutim pe toŃi de la plată? Nu ne mai plătesc impozite, nici o fabrică, ca să nu 
mai spun că toate investiŃiile, exceptând cele care sunt în curs şi care au  personalul şi lucrează 
acolo, măcar din respect faŃă de oamenii care toată iarna au lucrat, nu am oprit acele investiŃii. În 
rest, nu mai există decât o investiŃie dacă nu mă înşel - cei de la tehnic îmi pot spune – pe anul 
2009. Nu este populism din partea mea. Am oprit absolut toate reparaŃiile, toate reparaŃiile 
stradale, toate reparaŃiile pietonale, absolut tot ca să nu mai existe suspiciune sau să mă acuze 
cineva că eu în timp ce dau oamenii afară şi nu scutesc de impozite, îmi fac propagandă cu ... 
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Este gata. Peste toate astea, daŃi-mi voie domnule łonea să vă spun, am şi eu nevoie de un 
sprijin, că de bine de rău vechiul  Guvern că nu o mers bine, că nu ştiu ce a fost, dar a adus 100 
de miliarde pentru termice, 100 de miliarde pentru drumuri, 100 de miliarde pentru investiŃii 
piaŃă, stadion, bazin câte şi mai câte. Iată 300 de miliarde le-am adus. 100 de miliarde pentru 
blocurile de locuinŃe sociale de la Archia. De bine de rău am adus 400 de miliarde, nu din gură ci 
din fapte. Ăia sunt în bugetul anului trecut. Ori acum, în situaŃia în care Guvernul nu-mi dă 
nimic, îmi spune toată ziua că „v-am plătit, vă plătim 95% nu ştiu ce intreprinderi”... Am 
redactat  astăzi cu directorul economic trei  acte prin care am cerut „spuneŃi-ne ce am finanŃat din 
Deva că noi nu cunoaştem nimic în afară de locuinŃele sociale” unde încă o dată mă duc acum să 
mulŃumesc ministrului Blaga pentru că ne-a acordat sumele pentru blocurile de locuinŃe de la 
Archia, 50 de miliarde. Deja 49 de miliarde cred că sunt în conturile Primăriei şi de unde cât de 
cât am mai rezistat. De acum înainte însă vreau certitudine nu poveşti. De poveşti ne-am săturat 
fiecare şi minciunile au trecut. A fost campanie, s-a şters acum vreau fapte. De aceea vreau să 
văd unde ajungem. Bun, eu propun să mai scutim că mai sunt vreo două pe care le-am oprit, care 
nu sunt aşa de cunoscute, de pensionari şi de copii, care întreŃin copii, să le scutim atunci pe 
toate, dar atunci măcar să votăm disponibilizările, că eu nu mai ştiu ce să aleg. Trebuie să vedem, 
pentru că în fond ne referim la acelaşi buget. InvestiŃiile le-am blocat. Să ne spuneŃi domnule de 
unde luăm aceşti bani, pentru că în aprilie situaŃia va fi foarte gravă, foarte, foarte gravă. În luna 
mai probabil va fi o brumă de speranŃă, dacă nu este şi acolo o poezie cu  prima tranşă a fondului 
monetar, dacă intră aceşti bani. Dacă nu intră şi eu cred că nu vor intra până în 20 mai -1 iunie 
pentru că este şi lună electorală, vor Ńine cont şi  aceia  de nebuniile de la vremea respectivă şi 
părerea mea este că nu ne trezim cu banii decât din 15 iunie încolo. Până atunci trebuie să plătim 
salarii. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Primar, eu zic că din criză financiară nu ieşim pe spinarea celor mai săraci 

oameni din Deva, nu cu aceştia trebuie să începem. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
OmorâŃi-i pe cei care au oameni, pe cei care mai au lucrări. OmorâŃi-i pe ei! Eu nu vreau 

să nu-i omorâŃi, omorâŃi-i! OpriŃi orice lucrare. Din partea mea aveŃi puterea, domnule consilier. 
Păi da explicaŃi „vreau să opresc lucrarea „x””. Eu vă dau voie să-mi luaŃi lucrarea „x” şi spuneŃi 
„domnule, o opresc”, numai să spui „eu, Kovacs, vreau împreună cu consiliul să opresc această 
lucrare”. Nu poŃi să spui numai că „vreau să-i omor pe ăia”,  care de bine de rău mai au nişte 
locuri de muncă. Şi Macon - ul şi... nu sunt firme de stat, sunt tot firme private. Sews şi Volvo 
sunt firme private. 

Dl.Kovacs Francisc 
Pentru doamna Popa Carla vreau să vă spun următorul lucru. Acea închiriere a Casei 

mortuare este făcută la o firmă care ne execută protezare, se ocupă de proteze pentru bătrâni. 
D-na Carla Popa 
Domnule Kovacs, nu mă interesează ce. M-am uitat la partea de venituri 
Dl.Kovacs Francisc 
Este foarte important pentru că noi subvenŃionăm acea firmă care să ne execute protezele 

pentru cei bătrâni, de mână, de picior, de şold ş.a.m.d., ca să se facă gratuit. Vă rog să reŃineŃi 
acest lucru. Noi din excedentul acela achităm căldură, curent. 

D-na Carla Popa 
Nu din excedent, m-am uitat la venituri. 
 
 
Dl.Kovacs Francisc 
Pentru cei care se ocupă de finanŃe, eu sunt inginer. BalanŃa de pe luna decembrie nu 

reprezintă realitatea. În bilanŃ este zero excedent, este zero profit pentru că pe luna decembrie nu 
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s-a făcut bilanŃul, pentru luna decembrie aia a fost situaŃia. După bilanŃ este zero. UitaŃi-vă cum 
se Ńine evidenŃa contabilă a unui O.N.G. 

D-na Carla Popa 
Sunt convinsă. 
D-na Nicula Viorica 
Eu vreau să atrag atenŃia Consiliului local că această scutire nu este legală din punct de 

vedere al Codului fiscal. Codul fiscal nu permite scutirea Casei de Ajutor Reciproc decât a acelor  
fundaŃii şi asociaŃii care desfăşoară activitate socială. 

Dl.Kovacs Francisc 
Toată activitatea noastră este socială, doamna director economic! Chiar nu înŃelegeŃi?! 

Toată activitatea noastră este socială. ÎntrebaŃi-mă ceva! Ce nu este social la noi? Absolut totul 
este social. Acesta este scopul nostru. 

D-na Carla Popa 
Domnule Kovacs, la FundaŃia Sfântul Francisc nu am dat pentru cantină, nu am dat 

pentru cabinet medical şi diferite imobile. 
D-na Nicula Viorica 
Pentru că legea nu ne permite, nu pentru că nu dorim noi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu este adevărat. Legea fiscală vă permite şi vă spun şi articolul. Doamna director, îmi 

pare foarte rău. 
Dl.Inişconi Ioan 
Vreau să spun că este singura hotărâre de consiliu care începe cu „nu”. Toate spun 

„aprobarea”, „s-au aprobat”  şi noi aprobăm sau nu aprobăm. Trebuia să spuneŃi „se supune spre 
aprobare” şi se aproba sau nu se aproba. Dumneavoastră deja induceŃi ceva, respingerea. Greşit. 
Trebuia să fie „toate o apă şi un pământ”, dar nu acesta este subiectul. Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor este o instituŃie nonprofit. Dacă o fundaŃie obŃine banii de la Bucureşti sau de la 
Bruxelles şi-i foloseşte în ... 

D-na Carla Popa 
Să ştiŃi că nu este o instituŃie... 
Dl.Inişconi Ioan 
Acum eu vorbesc. Am înŃeles ce ai vrut să spui şi ai bucăŃica ta de dreptate. Dacă obŃine 

bani din altă parte şi îi foloseşte tot pentru ajutoare sociale, aceşti oameni scot din buzunarul lor 
cotizaŃie, strâng o sumă de bani, mai câştigă ceva bani acolo nu ştim din ce – din închiriere 
spunem noi, dar până la urmă este o facilitate pentru că ei dau bani pentru  proteze – şi toŃi banii 
aceştia sunt folosiŃi tot pentru oamenii necăjiŃi social. La sfârşit sunt ajutoare de deces, la cel mai 
necăjit îi mai dă de mâncare, îl scuteşte de tuns, îi tunsul 10 lei şi dă numai 5 lei. Sunt nişte 
lucruri care se fac în beneficiul oamenilor cu banii oamenilor. Aceşti bani achitaŃi ca profit, 
dividende cum se fac la societăŃile comerciale? Da, atunci înŃelegem să nu-i scutim de acest 
impozit. Atâta vreme cât această asociaŃie adună bani de la ei şi îi foloseşte, fie îi sporeşte sau 
nu-i sporeşte şi îi foloseşte tot în beneficiul oamenilor,  eu cred că trebuie scutit de la impozit.  

Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem. Anul trecut i-am scutit de la impozit. Dacă 
doamna director economic spune că nu-i legal, de ce am aprobat atunci acest lucru? Pentru că 
este legal doamnă! 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Exact la fel s-a procedat. Nu are viză de legalitate. 
 
 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu are viză de legalitate de la dumneavoastră, dar a contestat cineva? Dacă nu are viză de 

legalitate de ce nu aŃi mers mai departe că noi am votat un lucru prost? 
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D-na Nicula Viorica 
Noi nu mergem mai departe. 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu este adevărat, doamnă.  
D-na Nicula Viorica 
Merg alŃii. 
Dl.Inişconi Ioan 
GreşiŃi enorm cu nişte oameni necăjiŃi pe care vreŃi să-i strângeŃi cu uşa. 
Dl. Kovacs Francisc 
ŞtiŃi cine a făcut proiectul de hotărâre acum 2 ani? L-a făcut domnul Oană, domnul łonea 

şi cu mine şi s-a scutit şi acum 2 ani. Acum totul este politic. Scutirea acestor pensionari nu se 
face pentru că eu sunt simpatizant sau sunt în... Nu are nici o legătură! Pe mine puteŃi să vă 
răzbunaŃi, dar nu vă răzbunaŃi pe nişte oameni sărmani pentru că şi voi o sa fiŃi pensionari. 
Doamna director, nu o să râdeŃi atunci când nu o să aveŃi bani să mâncaŃi! 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Am senzaŃia că... nu suntem în campanie electorală. 
D-na Carla Popa 
Anul trecut după ce s-a aprobat şi aŃi spus că nu sunt bani, aŃi achiziŃionat un apartament 

pe Iuliu Maniu. Cu ce bani şi cum îl folosiŃi în scopul pensionarilor? Ce se desfăşoară acolo? 
Dl.Kovacs Francisc 
Acel apartament s-a cumpărat din cotizaŃiile oamenilor ca să fie siguranŃă. Reprezintă 

cotizaŃia şi contribuŃia oamenilor de care nu ai voie să te atingi. În situaŃia în care băncile, nouă, 
la O.N.G.-uri nu ne garantează nimic, ca şi la persoanele fizice, am făcut investiŃie în acest 
apartament şi am făcut investiŃii în valută şi în alte forme pe care le avem noi la dispoziŃie 
conform statutului, conform legilor. De aceea am cumpărat. Acela nu este profit. 

D-na Nicula Viorica 
FuncŃionează ca o instituŃie financiară, nu?! PlasaŃi banii unor persoane. 
Dl.Kovacs Francisc 
AuziŃi, doamna director, mie îmi pare rău de valoarea dumneavoastră financiară. Ori nu 

vreŃi să înŃelegeŃi, ori sunt chiar rău voitoare. CitiŃi statutul Caselor de Ajutor Reciproc, Legea nr. 
540 şi OrdonanŃa 26 din 2001. Dumneavoastră de fapt, Primăria, ar trebui să ne puneŃi conform 
legii la dispoziŃie spaŃiu. AŃi înŃeles? Ar trebui să ne daŃi spaŃiu conform legii. 

Dl.Ardelean Nelu 
Avem două situaŃii. Să votăm forma propusă cu respingere şi mai avem o altă situaŃie, pe 

care o supunem prima dată la vot, amendamentul admiterii cererii, amendamentul propus de 
doamna Oprişiu. 

Supun la vot amendamentul. 
Dl.Socol Augustin 
Numai puŃin.V-aş ruga foarte frumos. Solicitarea iniŃiatorului este aceea de respingere a 

cererii. Referatul compartimentului de resort susŃine respingerea cererii. Comisiile de specialitate 
au dat aviz pe respingerea cererii. Ca atare, nu se poate trece la modificarea proiectului de 
hotărâre. Nu aveŃi decât să nu se voteze acest proiect de hotărâre şi să veniŃi dumneavoastră în 
calitate de iniŃiator cu un proiect de hotărâre prin care să se aprobe această cerere. 

Dl.Ardelean Nelu 
În condiŃiile acestea supunem la vot doar proiectul de hotărâre. 
D-na Nicula Viorica 
Pentru care există viză de legalitate. 
Dl.Ardelean Nelu 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău  

                Mircea, D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu  

    Corina şi Dl. Pogocsan Ferdinand ) şi 

                                             3 abŃineri (Dl.Moş Ovidiu, Dl. łonea Vasile şi Dl. Samoilescu  

 Gabriel) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău  

                Mircea, D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu  

    Corina şi Dl. Pogocsan Ferdinand ) şi 

                                             3 abŃineri (Dl.Moş Ovidiu, Dl. łonea Vasile şi Dl. Samoilescu  

 Gabriel) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău  

                Mircea, D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu  

    Corina şi Dl. Pogocsan Ferdinand ) şi 

                                             3 abŃineri (Dl.Moş Ovidiu, Dl. łonea Vasile şi Dl. Samoilescu  

 Gabriel) 

Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte, vreau să intru în mass media peste tot la nivel naŃional şi o să-i 
numesc cu numele: David de la P.N.L. a luat 2 pâini din geanta pensionarilor. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Vă rog frumos nu mai politizaŃi că nu aŃi realizat nimic din ce aŃi promis în campanie 

electorală. Vă rog frumos. AŃi promis “marea cu sarea”, aŃi luat voturile şi acum terminaŃi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu nu am promis nimic.  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Vă respect vârsta, dar nu veniŃi domnule cu intoxicaŃii. Unde este partea politică cu două 

pâini? Ce a dat Boc, că este Premier, din ce a promis? Nimic! 
Dl.Kovacs Francisc 
ÎntrebaŃi-l pe dânsul. Noi discutăm aici… 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Dumneatale reprezinŃi partidul lui. Să vă fie ruşine să faceŃi aici campanie electorală şi nu 

este campanie electorală. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Viceprimar, eu zic să vă calmaŃi. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
CalmaŃi-vă dumneavoastră mai întâi. 
Dl.Kovacs Francisc 
O să vă pară rău. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
VeniŃi cu demagogii şi  populisme. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Oancea, o să vă pară rău. Eu voi da cu numele din partidul din care faceŃi parte. 
 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
DaŃi! La D.N.A sunteŃi profesionişti la reclamaŃii, Inişconi şi restul. 
Dl.Kovacs Francisc 
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Domnule Viceprimar, aceştia sunt locuitori ai Devei. Domnule Viceprimar, aceşti 
pensionari sunt oameni din Deva care v-au votat să fiŃi în funcŃia în care sunteŃi. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Poate pe dumneavoastră. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău  

                Mircea, D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu  

    Corina şi Dl. Pogocsan Ferdinand ) şi 

                                             3 abŃineri (Dl.Moş Ovidiu, Dl. łonea Vasile şi Dl. Samoilescu  

 Gabriel) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (Dl.Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău  

                Mircea, D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu  

    Corina şi Dl. Pogocsan Ferdinand ) şi 

                                             3 abŃineri (Dl.Moş Ovidiu, Dl. łonea Vasile şi Dl. Samoilescu  

 Gabriel) 

A fost adoptată Hotărârea nr.90/2009 
 
Dl.Ardelean Nelu 
A iesit din sală dl. Primar Mircia Muntean 

Punctul 13  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

nr.155/2007 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea si functionarea teraselor 
sezoniere in municipiul Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.91/2009 
 

Punctul 14  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire doua locuinte D+P+M” Deva, 
str.Zavoi (zona 700), judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 92/2009 
 

Punctul 15  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire bloc de locuinte S+P+4” Deva, 
str.Bejan, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 93/2009 
 

Punctul 16  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire cartier rezidential 
– zona rezidentiala Orizont” Deva, zona Orizont, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 94/2009 
 

Punctul 17  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta P+M si imprejmuire la 
strada” Deva, str.1 Mai (prelungire), f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 95/2009 
 
 
 
 

Punctul 18   
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta S+P+M” Deva, str.Oituz, 
f.n., judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.96/2009 
 

Punctul 19  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Spatii servicii Aqualand” Deva, 
str.Axente Sever, in incinta Stadionului Cetate Deva, judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 97/2009 
 

Punctul 20  



 27 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta D+P+E, foisor, piscina, 
imprejmuire, racorduri” Deva, str.I.Vulcan, f.n., judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 98/2009 
 

Punctul 21  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizarii 

Strategiei locale de alimentare cu energie termica in municipiul Deva pentru perioada 2006-2015 
si a calendarului investitiilor in cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 caldura si confort” 
pentru perioada 2009-2015;  

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.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu aş vrea un amendament. ÎnŃeleg că trebuie să depunem această strategie locală, să o 

depunem pentru atragerea de fonduri „accesarea programului termoficare 2006-2015” şi propun 
consilierilor locali un amendament,  să depunem acest proiect, dar să precizăm un termen până la 
care să refacem această strategie locală. Conform Legii 325/2006 aceasta trebuie să o facă 
compartimentul energetic din cadrul Primăriei, dar putem să ajutăm şi noi şi concesionarul 
serviciului de distribuŃie şi producătorul de energie termică. Putem să ajutăm mai ales pentru că 
citind strategia am văzut că ne referim tot la nivelul anului 2006. Au trecut 3 ani de atunci. Au 
fost alocate, domnule Primar, chiar aici în şedinŃele de Consiliu local, chiar mie mi-a atras atenŃia 
că nu pomenesc că au fost alocate fonduri pentru modernizarea reŃelelor termice. Deci, haideŃi, 
acum aprobăm, o depunem să atragem fonduri, dar haideŃi să o refacem în scurt timp, dacă 
sunteŃi de acord. În maxim 2 luni o putem reface şi putem să luăm şi elemente din studiul de 
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oportunitate privind necesitatea extinderii şi rebranşării consumatorilor, studiu pe care astăzi în 
şedinŃa de buget  îl plătim şi aprobăm plata lui cu 417 milioane de lei. HaideŃi să luăm şi de acolo 
părŃile bune şi să refacem cu toŃii o strategie locală actualizată. Nu mă opun astăzi. Trebuie să 
atragem aceste fonduri, dar haideŃi să şi spunem „în două, în trei luni refacem această strategie 
locală la nivelul anului 2009” pentru că ne facem de râs.  

Dl. Simionescu Claudiu 
Problema este cine o face şi pe ce bani? 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu am spus mai înainte, domnule. 
Dl. Simionescu Claudiu  
Tocmai asta-i. Electrocentrale a cerut bani. 
D-na Mateucă Mădălina 
Vă rog frumos să mă lăsaŃi să vorbesc. Eu vă aduc şi textul de lege, Legea nr.325/2006. 
Dl. Simionescu Claudiu 
Este adevărat că noi am făcut-o pe gratis şi am făcut-o bine. Nu am zis să nu o 

îmbunătăŃim. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule director, vorbiŃi când vi se dă cuvântul. LăsaŃi-o să vorbească.. Nu înŃelege 

nimeni nici ce spui dumneata, nici ce spune doamna. 
D-na Mateucă Mădălina 
Nu am terminat. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică 

prevede că, compartimentul energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
elaborează strategia locală de alimentare cu energie termică. Asta nu înseamnă că trebuie şefa 
serviciului şi cineva de la compartiment, asta înseamnă că cu toŃii putem, inclusiv noi,  fără bani, 
domnule şef de serviciu. 

Dl. Simionescu Claudiu 
Nu am nimic de obiectat. Este o chestiune formală treaba aceasta. Ca strategie trebuie să 

o respectăm prin legislaŃiile de impunere a debranşărilor şi a situaŃiilor care sunt în Deva privind 
aprobarea tuturor construcŃiilor noi care se află în arealul geografic de distribuŃie a termoficării, 
să nu se mai accepte decât cu alimentare la termoficare. Se acceptă orice altă hotărâre, nu se 
respectă nici măcar ... Se face la 2006 referirea din cauză că atunci a fost începutul şi atunci a 
fost ea construită, ca an de referinŃă. La el se specifică că se aduc toate modificările tehnologice 
noi şi moderne pentru aducerea lui completă la standardul respectiv. Nu pot să văd în strategie, 
pentru că urmează proiectul. Într-adevăr în proiectul de executare se prevede cum se execută, pe 
ce străzi, se dezbate studiu efectiv pentru fiecare stradă în parte, pentru fiecare obiectiv în parte şi 
atunci se dezbate clar. 

Dl.Ardelean Nelu 
Domnule Simionescu, numai puŃin.Nu este nici un fel de problemă că se va face un alt 

proiect. Noi avem un proiect supus ordinii de zi şi votului din partea consilierilor. Că se revocă 
acest proiect într-o altă şedinŃă şi se vine cu un proiect altfel, mai bun, iniŃiat de dumneavoastră 
nu este nici o problemă. Îl susŃinem la vot atunci. 

D-na Mateucă Mădălina 
Nu iniŃiat de noi, nu m-aŃi înŃeles. Eu am iniŃiat un amendament. Astăzi aprobăm aşa cum 

este. Când citeşti o strategie la nivelul anului  2006, ştii că de atunci lucrurile s-au mai schimbat, 
nu?! Au apărut alte elemente. Domnul Simionescu are dreptate, trebuie să respectăm, foarte bine. 

Dl.Ardelean Nelu 
Acum nu avem să supunem la vot  altă strategie. 
D-na Mateucă Mădălina 
Este un amendament, atât. 
D-na Sârbu Laura 
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În ce constă amendamentul? O altă strategie. 
D-na Mateucă Mădălina 
Dacă aduce cineva strategia vedem că este făcută de fostul Calor. 
Dl.Panduru Carol 
Amendamentul nu se referă la strategie Se referă la faptul că unele porŃiuni din strategie 

sunt depăşite şi acolo să intervină modificările. 
D-na Nicula Viorica 
Înseamnă o nouă strategie îmbunătăŃită probabil. 
Dl.Panduru Carol 
ÎmbunătăŃită, sigur că da. Asta spune colega. 
D-na Nicula Viorica 
Asta nu o puteŃi crea sub formă de amendament. 
Dl.Panduru Carol 
Nu. Strategia este, dar să se aducă îmbunătăŃiri sau actualizări. Asta se aprobă, dar pe 

parcurs să se facă. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aprobăm astăzi strategia, proiectul, dar să iniŃiem în acelaşi proiect şi o obligaŃie pentru 

serviciul tehnic ca în termen de 2-3 luni să reactualizeze conform Legii din 2007, asta vrea să 
spună. Aprobăm acesta, dar să mai punem un articol „serviciul tehnic urmează ca în termen de 3 
luni să actualizeze acest proiect” conform legii din 2007. 

D-na Marian Delina 
Nu putem să mai punem un articol, eventual să o actualizăm pe asta. 
D-na Nicula Viorica 
Noi cu acest proiect vom merge pentru a atrage fonduri. Cum putem noi apărea acolo cu 

un articol... 
Dl.Panduru Carol 
Un articol la proiectul de hotărâre cum că se vor aduce completări. 
D-na Nicula Viorica 
Noi am luat notiŃe şi o să încercăm să îmbunătăŃim strategia, cum spuneŃi dumneavoastră. 
Dl.Ardelean Nelu 
În concluzie, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată cu specificaŃia că 

se pot aduce îmbunătăŃiri în următoarele 2-3 luni, eventual un alt proiect de hotărâre. 
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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 99/2009 
 
 

Punctul 22  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurilor de 

solutionare a reclamatiilor, sesizarilor scrise deranjamentelor si incidentelor de mediu din cadrul 
Serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Deva;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de bugeta avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat facvorabil. 
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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 100/2009 
  

Punctul 23  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru investitia „Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii 
educationale a Colegiului National Decebal Deva” – Volumul I ”Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie” si Volumul II „Extinderea corpului de cladire F – Sala de Sport;   

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

 Dl.Borbeanu Simion 
 Este monument sala de sport  de la Decebal, este monument de arhitectură şi nu se poate 
intervenii decât în condiŃii speciale. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Să se Ńină seama, cu condiŃiile acelea să se facă. 

Dl. Ardelean Nelu 
Compartimentele de specialitate cunosc acest lucru. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.101/2009 
 

Punctul 24   
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Haraului” din municipiul Deva;  
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Vă rog să număraŃi prezenŃa consilierilor.  
Dl.Ardelean Nelu 
Din sală lipseşte domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin şi doamna Oprişiu Corina. 
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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 102/2009 
 
 

Punctul 25   



 32 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii, 

modificarii si completarii Devizului General ce face parte integranta din Studiul de fezabilitate la 
obiectivul de investitii „Complex Aqualand – Bazine de inot si agrement la Stadionul Cetate 
Deva” ; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu 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 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abŃinere (Dl.łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 103/2009 
 

Punctul 26  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare la obiectivul de investitii „Realizare acces exterior la mezaninul Blocului P, b-dul 
Decebal din municipiul Deva – pentru serviciul de Pasapoarte”; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu 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 18  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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 104/2009 
 

Punctul 27  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererilor de 

atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala in baza Legii nr.15/2003;  

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala 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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 105/2009 
 

Punctul 28  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la 

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.470/2008 privind aprobarea 
amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala si 
atribuirea acestuia in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003, 
cu modificarile ulterioare;  

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
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Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala 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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 106/2009 
 

Punctul 29  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 32,67 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu 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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 107/2009 
 

Punctul 30  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 

directa a unui teren in suprafata de 32,67 mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, Piata Garii;  

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Ardelean Nelu  
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Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
În sală este prezent şi domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin şi doamna consilier 

Oprişiu Corina. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de negociere propun să fie formată din: Dl. David Ioan, Dl. Ghegan Florian, Dl.  

Inişconi Ioan şi Dl. Lazăr Danil. 
În calitate de membrii supleanŃi propun pe:  D-na Oprişiu Corina, Dl. Panduru Carol, Dl. 

Pogocsan Ferdinand şi Dl. Samoilescu Ioan. 
Dl.Ardelean Nelu 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 de voturi exprimate, 19 voturi valabil 

exprimare şi 1 vot nul. 
Comisia de negociere: 

-  Dl.David Ioan – 18 voturi “pentru”, 1 voturi “împotrivă” şi 1 vot nul 
-  Dl.Ghergan Florian -19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
-  Dl. Inişconi Ioan - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
-  Dl. Lazăr Danil – 18 voturi “pentru”, 1 voturi “împotrivă” şi 1 vot nul  
-  Dra Biro Diana – 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
-  Dra NuŃu Silviana -19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
-  Dl. Jarnea Horea -19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
 Membrii supleanŃi: 

-  D-na Oprişiu Corina – 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
-  Dl.Panduru Carol – 19 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
-  Dl. Pogocsan Ferdinand - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
-  Dl. Samoilescu Ioan -19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.108/2009 
 

Punctul 31  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 52,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Ce se realizează acolo?  
Dl.Jarnea Horea 
S-a depus documentaŃia pentru chioşc. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Chioşc de băuturi cum a fost şi până acum? 
Dl.Jarnea Horea 
Nu. Chioşcurile sunt unul lângă altul. Este un chioşc de coroane şi flori.   
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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 109/2009 
 

Punctul 32  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie 

publica a unui teren in suprafata de 52,00 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat 
pe str.Mihai Eminescu, f.n.;;  

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

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

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Pentru Comisia de evaluare propun următorii membrii: D-na Mateucă Mădălina, 

Dl.Morar Marcel, Dl. Oană Nicolae Dorin şi Dl. Oancea Nicolae Florin. 
În calitate de membrii supleanŃi propun: Dl. Moş Ovidiu, Dl. łonea Vasile, Dl. Ardelean 

Nelu şi Dl. Birău Mircea. 
Dl. Ardelean Nelu 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Comisia este de licitaŃie, nu de evaluare. 
Dl. Ardelean Nelu 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 de voturi exprimate, 20 de voturi 

valabil exprimate. 
Comisia de licitaŃii: 

- D-na Mateucă Mădălina – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Morar Marcel – 18 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl.Oană Nicolae Dorin - 18 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl.Oancea Nicolae Florin  - 19 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dra Biro Diana – 20 voturi “pentru” 
- Dra NuŃu Silviana – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea – 20 voturi “pentru” 
 Membrii supleanŃi: 

- Dl.Moş Ovidiu – 20 voturi “pentru” 
- Dl. łonea Vasile – 20 voturi “pentru” 
- Dl Ardelean Nelu – 19 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Birău Mircea – 20 voturi “pentru” 

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

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

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

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 110/2009 
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Punctul 33  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 103,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.111/2009 
 

Punctul 34  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie 

publica a unui teren in suprafata de 103,00 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat 
pe str.Mihai Eminescu, f.n.; 

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.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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
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Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de licitatie propun să fie compusă din următorii consilieri: D-na Oprişiu Corina,  

Dl. Panduru Carol, Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Samoilescu Ioan. 
Membrii supleanŃi propun pe: Dl.Borbeanu Simion, D-na Chişotă Roxana, Dl. Costa  

Cosmin şi Dl. Cuiava Dorel. 
Dl. Ardelean Nelu 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 de voturi exprimate, 19 voturi valabil 

exprimare şi 1 vot nul. 
Comisia de licitaŃii: 

- D-na Oprişiu Corina -19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
- Dl. Panduru Caroln - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
- Dl. Samoilescu Ioan - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
- Dra Biro Diana - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
- Dra Nutu Silviana - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
- Dl. Jarnea Horea  - - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot nul 
 Membrii supleanŃi: 

- Dl.Borbeanu Simion - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Chişotă Roxana -19 voturi “pentru”  şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Costa Cosmin -19 voturi “pentru”  şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Cuiava Dorel - 19 voturi “pentru”  şi 1 vot “împotrivă” 

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

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

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

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 112/2009 
 

Punctul 35  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventelor 

minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri apartinatoare 
municipiului Deva;  

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
 



 40 

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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 113/2009 
 

Punctul 36  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventelor 

anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri apartinatoare domeniului privat al 
municipiului Deva;   

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 114/2009 



 41 

 
Punctul 37  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea actului aditional 

nr.1 la Contractul de concesiune nr.82/1994;  
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. 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.115/2009 
 

Punctul 38  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea alocarii de la 

bugetul general al municipiului Deva a contributiei proprii la lucrarile de investitii in vederea 
reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica pentru lucrarea de investitii 
„Retehnologizarea sistemului de termoficare in municipiul Deva – modernizarea retelelor de 
distributie” depusa spre cofinantare in cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 caldura si 
confort” 

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Marian Delina 
Din partea compartimentului de specialitate, propunem o modificare. Se introduce un  

nou, cu următorul conŃinut:  
”Art.2.- Se aproba depunerea Solicitarii de Finantare prin programul “Termoficare 2006-

2015 caldura si confort” la lucrarea de investitii,, Retehnologizarea sistemului de termoficare in 
municipiul Deva - modernizarea retelelor de distributie”, anexa la prezenta hotarare si 
desemneaza pe Primarul Municipiului Deva pentru semnarea tuturor documentelor necesare.” 
 Celelalte articole se renumeroteaza. 

Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 116/2009 
 

Punctul 2 suplimentar   
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii unor 

lucrari suplimentare pentru realizarea obiectivului “Canalizare str.A. Vlahută Deva”  
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu 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 19 voturi pentru şi 

          1 abŃinere (Dl. Inişconi Ioan)  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

          1 abŃinere (Dl. Inişconi Ioan)  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

          1 abŃinere (Dl. Inişconi Ioan)  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

          1 abŃinere (Dl. Inişconi Ioan)  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

          1 abŃinere (Dl. Inişconi Ioan)  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

          1 abŃinere (Dl. Inişconi Ioan)  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

          1 abŃinere (Dl. Inişconi Ioan)  

A fost adoptată Hotărârea nr. 117/2009 
 

Punctul 39 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general 
al municipiului Deva pe anul 2009. 
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Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, avem o modificare. S-a omis introducerea în  

bugetul serviciului de gospodărire comunală a unei camionete achiziŃionate de ei în anii 
precedenŃi, aflată în leasing. În sensul acesta, solicităm alocarea sumei de 50.000 ron prin 
diminuarea cheltuielilor materiale de la venituri proprii. 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Cu amendamentul propus. 
Dl. Ardelean Nelu 
Cu amendamentul propus de serviciul de specialitate. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu s-a trecut strada Aurel Vlaicu, zidul de sprijin. Aş ruga să se treacă şi strada Împăratul  

Traian, cu acele parcări laterale şi respectiv repararea străzii. Domnul Viceprimar Oancea a fost 
acolo, a văzut, a promis şi pe Vlaicu şi pe strada Avram Iancu. Vă rog frumos să fie trecut. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Pe Aurel Vlaicu este prevăzut exact cum am promis Studiul de fezabilitate. Pe strada 

Împăratul Traian, ce avem? 
Dl.Radu Dorin 
A fost făcuta asfaltarea anul trecut, în 2008.  
Dl.Szots Ludovic 
Domnule consilier, pe Împăratul Traian nu s-a asfaltat, nu prins nimic pentru că urmează  

să vină I.S.P.A. acum şi nu are rost să  ne complicăm. Aici, la rectificarea din vară putem să 
prindem dacă va fi cazul. Vine I.S.P.A. acum să spargă. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Este cea mai stricată stradă din Deva. Cred că are legătură politică. 

Dl.Szots Ludovic 
Nu are nici o legătură. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pe strada Grigorescu văd că este trecută canalizare. Stiam că canalizarea la strada 

Grigorescu este terminată, trebuia asfaltarea. Este dezastru la strada Grigorescu. Nu se termină 
lucrarea la strada Grigorescu? Eu am înŃeles că, canalizarea este efectuată. 

Dacă strada rămâne în situaŃia în care este acum…nu ştiu. Ar trebui să vedeŃi care este  
situaŃia. Cu maşina dacă mergi… nu ştiu cine are curajul. Eu cel puŃin nu am curajul să intru pe 
acea stradă cu maşina, că-mi distrug maşina. 
 Dl.Davidescu Mircea 
 Lucrearea  este finalizată urmând ca executantul să factureze partea finală a lucrării. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cel puŃin 10 maşini de pietriş şi nivelare nu se poate face? 
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 Dl.Davidescu Mircea 
 Încercăm să punem nişte piatră spartă pe stradă. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Bun şi atunci rămâne strada în tot anul 2009 în situaŃia în care este acum? Nu se face 
asfaltarea? Cel puŃin să se prindă vreo 10 sau 20 de basculante de pietriş şi un cilindru să se 
niveleze, să se poată circula, că este dezastru. Când plouă nu poŃi merge pe acolo este noroi,  te 
împotmoleşti în noroi, sunt gropi imense, iar când este vreme de secetă nu poate să deschidă 
nimeni geamul că nu mai pot respira din cauza prafului. CetăŃenii tot sesizează acest lucru.  
 Rog să fie cuprinsă şi acestă stradă, că este inadmisibil. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Strada Hărăului este prevăzută a fi asfaltată, Traian Vuia, jumătate din Grigorescu este 
deja asfaltată, GriviŃei este asfaltată. A rămas în bugetul pe 2009 Bălata, VlahuŃă şi jumătate din 
Grigorescu, care probabil în perioada a II-a a anului, în trimestrul II, o finalizăm. 
 Dl. Szots Ludovic 
 Sper că, cât se poate de repede domnule consilier să facem o nivelare acolo, să punem 
nişte piatră spartă .  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cel puŃin o nivelare a terenului şi să nu mai fie praful acela afară. Dacă puneŃi pietriş, 

atunci  scăpăm de praf. 
 Cu privire la bugetul de cheltuieli pe 2009, vreau să ridic o problemă care mi-a fost 
semnalată la Comisie ieri de mai mulŃi membrii din Serviciul de întreŃinere şi gospodărire 
municipală. Dânşii vin şi spun în felul următor: în condiŃia în care se transferă de la cheltuieli 
materiale suma de 1150 la  salarii şi de la cheltuieli de întreŃinere telecabină 350 tot la cheltuieli 
cu personalul, se poate rezolva situaŃia salariilor personalului.  
 Propun acest amendament. Au venit cu o soluŃie, reduc cheltuielile şi atunci au fondul de 
salarii aprobat pentru personal, să nu mai fie necesar reduceri. Eu au o obligaŃie a lor şi în 
condiŃiile acestea au venit cu o soluŃie concretă. 

Dl.Ardelean Nelu  
In sala este prezent dl.Primar Mircia Muntean 

 D-na Minişca Lacrima 
 Bună ziua tuturor. MulŃumesc pentru că mi-aŃi dat dreptul la cuvânt. Mă numesc Minişca 
Lacrima şi sunt lider de sindicat C.N.S.R.L FrăŃia la care este afiliat Sindicatul din Primăria 
Deva. În numele acestor salariaŃi şi în urma sesizării din raportul pe care l-aŃi prezentat ca parte 
de buget, reducere personal din cele 5 sau 6 servicii conexe si personal propriu, v-am înaintat 
stimaŃi consilieri o adresă ieri. Pentru aceasta am intrat domnul Ardelean la dumneavoastră. Am 
sesizat Comisia de buget a consilierilor locali şi Comisia juridică. Am crezut că se va Ńine cont de 
acest fapt. În condiŃiile existenŃei unui sindicat într-o instituŃie, este obligatoriu să fie negociată 
organigrama şi binenŃeles reducerea de personal - prin legea sindicatelor obligatoriu.  Cu atât mai 
mult cu cât nu este negociat un contract de muncă la nivelul instituŃiei, iar  din cel vechi se va 
ieşi în foarte scurt timp, vă precizez faptul că am această calitate de a-i reprezenta şi de a 
contesta în faŃa tuturor acest procent. Noi încercăm să menŃinem locurile de muncă şi milităm 
pentru acest lucru. Eu sper în înŃelepciunea consilierilor de a nu vota acest punct pentru că ieri, 
după ce am avut discuŃia cu domnul Ardelean şi cu doamna Viorica, mi s-au cerut nişte soluŃii pe 
care să le aduc azi, aici, în faŃa dumneavoastră pentru a reuşi să salvăm împreună un procent 
calculat de mine, poate greşesc şi am să vă rog să-mi răspundeŃi dacă este real de 27,5% din 
totalul personalului. Asta înseamnă un procent foarte apropiat, dacă era 30% era disponibilizare 
colectivă. Eu ştiu că Guvernul a spus foarte clar nu mai mult de 5% în instituŃiile bugetare.  

Vă rog să ŃineŃi cont de propunerea pe care am făcut-o, să amânaŃi în această zi discutarea 
bugetului cu privire la capitolul pe care vi l-am semnalat, să gândim acele soluŃii. Dacă doriŃi eu 
vă spun trei dintre ele şi aici în plen, dar nu cred că este cazul, dacă doriŃi să continuăm 
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negocierea pe cale amiabilă şi în condiŃiile legii, eu consider că ar fi bine din partea consilierilor 
locali care răspund de data aceasta cu capul în faŃa fiecărui om care va fi disponibilizat şi vă rog 
să ŃineŃi cont că nu  este vorba  nici de o stradă, nici de o groapă ci de existenŃa unui om şi este 
cu totul altceva. 
            Toată lumea face reduceri în această perioadă. Dacă şi Primăria va reduce din personal nu 
ştiu concret câtă economie se va face. Din ce am înŃeles de la colegii care lucrează în această 
instituŃie, ar fi o sumă de 24 de miliarde pe an, da?! Eu, Minişca, mă angajez să fac rost de aceşti 
bani şi aceşti oameni să rămână pe posturi.  
 Vă rog să îmi spună şi dintre consilierii locali fiecare cu ce contribuŃie clară şi concretă 
vine, că m-am săturat de poveşti. Este prima oară când particip la o şedinŃă de Consiliu local şi 
vă spun că sunt puŃin dezamăgită. 
 Dl. Morar Marcel 
 Dar de ce zbiară doamna?! 
 D-na Minişca Lacrima 

Eu cred că trebuie să fim mult mai responsabili faŃă de tot ce ne înconjoară şi dacă noi nu 
facem acum front comun, împreună toŃi, nu o să ajungem niciunde. Cred că este timpul să lăsăm 
disputele şi să găsim soluŃii. Sunt şi pensionari, sunt şi cadre în învăŃământ, sunt şi ingineri sunt 
şi economişti, dar sunt şi aici reprezentanŃii departamentelor din această instituŃie, care au muncit 
şi muncesc. Nu cred că are cineva ceva de spus împotriva lor.  
 Aştept răspuns din partea dumneavoastră de a se amâna acest punct pe care cu tot 
respectul vi-l anunŃ ca şi într-o comisie de dialog social sau într-o comisie de paritate, între 
patronat şi sindicat. Aici sunt colegii responsabili de grupe sindicale din toate compartimentele 
sau mă rog, serviciile pe care  dumneavoastră le aveŃi în Primărie.  
  Mi-ar părea  rău ca 80 de oameni să dispară şi ei să aibă de fapt un venit salarial  de 6 
milioane, foarte apropiat de indemnizaŃia unuia dintre consilierii dumneavoastră de aici. HaideŃi 
să vedem, facem front comun, licităm, să vedem câŃi dintre consilieri cedează indemnizaŃia, câŃi 
muncitori mai rămân şi au un loc de muncă pe anul 2009, pentru că se va reface tot sistemul. 
 Vă repet, mă angajez să vin cu această propunere şi o spun foarte serios, după discuŃia pe 
care am avut-o cu domnul Primar în această dimineaŃă, sunt foarte hotărâtă să rezolv această 
problemă şi cred că şi dumneavoastră aveŃi acelaşi interes.  
 D-na Oprişiu Corina 
 Informez consilierii că sunt administratorul unei societăŃi comerciale, care astăzi a 
disponibilizat 154 de oameni, după 14 ani. Mă doare modul în care doamna consideră de cuvinŃă 
să mi se adreseze sau să mă ameninŃe. Să ştiŃi că ştiu ce înseamnă să răspunzi de soarta unui om.  
Nu cred că era cazul să fim ameninŃaŃi sau să fiu ameninŃată că răspund cu capul de ceva de care 
nu sunt, nu pot să influenŃez direct. Mi-ar părea bine dacă am încerca să soluŃionăm această 
problemă împreună şi fără ameninŃări. Eu sunt dispusă, dacă doriŃi şi ajută pe cineva, să vă donez 
indemnizaŃia mea contra răspunderii semnăturii pe aceste procese-verbale şi pe aceste hotărâri. 
Noi nu suntem aici pentru aceşti bani, doamnă. IndemnizaŃia aceasta de 500 de lei pe lună nu 
plăteşte răspunderea. Cred că domnul Primar este de acord cu mine, ce înseamnă răspunderea.  
Noi am venit aici dintr-un interes, eu consider cetăŃenesc. Vă rog foarte mult şi omeneşte să nu 
ne mai ameninŃaŃi. Eu personal mă simt jignită de modul  dumneavoastră de a vă comporta. Nu 
vă cunosc, nu v-am făcut nimic. Şi eu răspund de oameni, lucrez în mediu privat. Impozitele pe 
care eu le plăteam până astăzi, nu o să le mai dau.  Cred că  există şi altă modalitate de a discuta 
între anumiŃi oameni care pretind că au  o... 
 D-na Nicula Viorica 
 Vreau să informez Consiliul local că în ceea ce priveşte cotele din impozitul pe venit, în 
luna martie, acestea au fost diminuate cu 40% faŃă de luna ianuarie şi februarie. Deci, tendinŃa 
încasării acestor sume care erau majoritare în bugetul local, este în jos. Dacă în luna martie a fost 
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40% diminuat, nu ştiu ce se va întâmpla în continuare. Tocmai de aceea, să aveŃi în vedere 
scăderea încasărilor la bugetul local. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Desigur că, orice restructurare, aşa cum spunea şi doamna, nu este dorită de nimeni. Am 
analizat poate zile întregi, am ascultat tot felul de poziŃii, tot felul de sindicate, am avut tot felul 
de rugăminŃi la adresa colegilor din Primărie, la adresa Serviciului de cadastru care ar fi putut 
îmbunătăŃi cât de cât situaŃia veniturilor, dar datorită unei  anumite forme date de organigramă în 
urmă cu 8 ani sau 12 ani de când şi noi am moştenit-o sau poate chiar mai mult, uşoare 
modificări au fost, doar probabil la crearea serviciilor publice care s-au făcut, nu am putut  sub 
nici o formă suplini această scădere a încasărilor din luna martie. Mai mult de atât, începând cu 
exemplul Premierului ca să zic aşa, dar vă daŃi seama… 148 de oameni au fost disponibilizaŃi din 
Cancelarie, în totalitate. Nu cred că, Cancelaria nu va apela la serviciile acestora şi aşa cum 
spunea doamna, o parte dintre ei vor fi reangajaŃi. O parte dintre colegii noştrii, cu siguranŃă o 
mare parte, vor fi reangajaŃi pentru că …sigur nu în aceiaşi formă a organigramei la ProtecŃie 
socială sau la persoane cu handicap, ci probabil în ajutorul Biroului cadastru sau în ajutorul 
Serviciului public de dezvoltare programe europene cărora le-am creat spaŃiu, am lăsat singura 
organigramă cu locuri vacante, unde oricând dorim un specialist. Felicit pe cei trei care s-au 
înscris:  domnul Davidescu, domnul Gros şi doamna Miha. Iată că, colegii noştri ar fi putut avea 
acest exemplu că nu-i dă nimeni afară şi nici un consilier nu le vrea răul. În schimb acest 
mobilism, mă face să spun sigur că sigur sub nici o formă nu voi fi de acord cu doamna Lacrima, 
dar în acelaşi timp pot să spun că, consiliul este hotărâtor. Nu am venit să influenŃez nici grupul 
meu, nici alte grupuri politice, ci las să se analizeze cifra. Poate că m-am hazardat şi am făcut-o 
prea mare. Poate că trebuia să o fac cât a spus Guvernul, de 5 % mai mult sau mai puŃin. 
Dumneavoastră decideŃi aici şi ceea ce decideŃi eu îmi asum împreună cu dumneavoastră şi cu 
serviciile. Nu poveşti sindicale, pentru că aici nu se mai merge pe poveşti. Aici trebuie aduşi bani 
şi nu pot să schimb structura bugetului pentru că mâine trebuie să fac plăŃi. Profesorii dacă nu-i 
plătesc, doamna Lacrima nu vine să mă apere. Nu o să vină nimeni din colegii mei din Primărie 
să spună “domnule, nu ai plătit salariile!”. Sunt luni în care trebuie să punem tot mai mult banii 
persoanelor cu handicap din bugetul acestor consileri locali care pot să facă sau au la dispoziŃie 
aceşti bani. Sacrificăm investiŃii, sacrificăm orice şi plătim salariile persoanelor cu handicap. Nu 
neapărat numai în Guvernul acesta, ci şi în Guvernul trecut s-a făcut practică dar, din păcate tot 
de mai multe luni Primăria le plăteşte. Sigur că au văzut profesorii, au simŃit că aici este un loc 
de lovit şi mai nou le plătim şi salariile profesorilor şi le acoperim din bugetul local. Ori, acest 
lucru trebuie să-l stabilim împreună, trebuie să formăm o echipă şi eu zic să astăzi va trebui să 
decidem clar procentul pe această structură pentru că, dacă vom lua şi vom da unui serviciu un 
procent în plus de 10 % sau de 15%, pe fiecare consilier îl rog să spună “luăm de la investiŃii, de 
la cupoanele pensionarilor”, că sunt aici cupoanele de transport.  Atunci luăm de la cupoanele de 
transport ale pensionarilor şi dăm la funcŃionarii publici. Dar, ca să spunem aşa “anulăm bugetul, 
nu mai votăm nimic” nu are nici o …şi vorbim că mâine vom discuta cu cineva la Guvern să ne 
dea  banii, 24 de miliarde, mi se pare aşa, utopic şi eu nu am încredere în acest gen de abordare. 
MulŃumesc. 
 Dl.Ardelean Nelu  
 Doamna Minişca,  foarte scurt, 30 de secunde vă rog. 
 D-na Minişca Lacrima 
 Îmi pare rău că am fost interpretată greşit. IntenŃia mea a fost pur şi realistă, clar 
exprimată. Dacă am fost interpretată greşit, îmi cer scuze. Eu am această responsabilitate şi cu 
mare responsabilitate am tot ce am legat de oameni. În rest, în condiŃiile în care nu vom putea să 
discutăm sub o formă normală, într-o comisie paritară şi dacă nu aveŃi încredere în cuvântul meu, 
cuvânt pe care mi l-am dat foarte rar şi în condiŃii de extremă, atunci vom discuta în urma 
hotărârii dumneavoastră. Colegii de aici din Primărie vor lua decizia normală. Sper să reveniŃi 
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asupra procentului. Dacă în fiecare compartiment s-ar reduce 5% se va face o medie sau o medie 
5% pe întreaga Primărie, răspunderea vă aparŃine, dar nu uitaŃi, vă rog frumos, că aveŃi un 
partener de dialog în Sindicatul Columna din această instituŃie. 
 DlArdelean Nelu  
 Dacă nu mai sunt discuŃii, trecem la vot. 
 D-na Presecan Adriana 
 Cu amendamentul acesta. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Cu amendamentul propus de Comisia de specialitate, fără amendamentul acesta. Cu 
amendamentul propus de comisia de specialitate, cei 600 de milioane bani vechi pentru 
camionetă. 
 D-na Presecan Adriana 
 Dar, prin Legea nr. 273 a finanŃelor publice locale, este interzis să se facă… 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Şi cine propune amendamentul? Dumneavoastră nu aveŃi voie să faceŃi propuneŃi  de 
amendament. 
 D-na Presecan Adriana 
 Eu, în calitate de membru.  
 Dl.Ardelean Nelu 
 Consilierii locali au acest drept. 
 D-na Presecan Adriana 
 Informez consilierii că în Legea nr. 273 a finanŃelor publice, este prevăzut la articolul 3 
aliniatul 7.1, “începând cu anul 2008, autorităŃile administraŃiei publice locale pot cuprinde în 
bugetele locale investiŃii ale căror finanŃare este asigurată din venituri proprii numai dacă au 
asigurat integral veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente. În cheltuielile curente intră: 
cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli cu prestarea serviciilor”. Veniturile proprii 
ale Primăriei nu cred că sunt toate afectate de 24 de miliarde pe tot anul.  
 Eu vin ca şi angajat al Primăriei, ca şi om care am ascultat toate doleanŃele colegilor mei, 
dacă se fac disponibilizări în oraş, asistenŃa socială nu va putea să-şi permită să lucreze cu 23 de 
persoane. Deci, toate dosarele pentru asistenŃă socială vor încărca acest serviciu. S.P.I.G.M.-ul.  
Dacă domnul Oană a propus micşorarea cheltuielilor la materiale şi alocarea la cheltuielile de 
personal, mi se pare corect. În cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cred că încă nu este 
necesară toată diminuarea, noi trebuie să promovăm investiŃii pe programe, pe cultură şi pe alte 
domenii, să continuăm investiŃiile în curs. Noi nu putem să ne lăsăm de o parte din personal care 
au adus până la momentul acesta investiŃii şi care trebuie terminate. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 MulŃumim, doamna Presecan.Vă reamintesc că dumneavoastră nu puteŃi să faceŃi 
amendament, numai  consilierii pot să facă aşa ceva. 
 D-na Presecan Adriana 
 Am propus, mă scuzaŃi. 
 D-na Nicula Viorica 
 Doresc să aduc o completare. În ceea ce priveşte bugetul Serviciului de întreŃinere şi 
gospodărire comunală, aşa cum a fost el structurat la Capitolul “Cheltuieli materiale”, asigură 
toate cheltuielile cu utilităŃile. Dacă dumneavoastră aŃi duce de la cheltuielile materiale la 
cheltuielile la cheltuieli de personal, ar rămâne utilităŃile neplătite. Asta înseamnă ştrand şi toate 
utilităŃile consumate pe parcursul anului de către acest serviciu.  
 Dl.Ardelean Nelu 
 MulŃumesc, trecem la vot. 
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 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am propus un amendament, domnule Preşedinte şi mie mi s-a spus cu totul altceva.Vă 
rog să-mi permiteŃi, amendamentul acesta pe care l-am propus, l-am propus în urma discutării cu 
conducerea acestui serviciu public de întreŃinere şi gospodărire municipală care s-a angajat să 
respecte şi să se descurce cu cheltuielile materiale mai mici ca să asigure fondul de salarii. Care 
este problema dacă dânşii se obligă?! Trebuie să cheltuim mai mulŃi bani pentru cheltuieli 
materiale când aceşti bani se pot duce la salarii să nu fie nimeni disponibilizat? Ei vin cu o 
propunere concretă.  Este obligaŃia lor. Dacă ei depăşesc cheltuielile, se reducă atunci personalul. 
 D-na Nicula Viorica 
 Cheltuielile materiale aşa cum au fost stipulate în acest proiect de buget asigură datoriile 
lor restante la utilităŃi plus datoriile curente ale anului 2009. Deci, aşa a fost structurat acest 
buget la serviciul public. Dacă serviciul public ne spune aici de faŃă cu dumneavoastră că el 
poate susŃine şi cheltuielile restante şi cheltuielile anului curent diminuând acea sumă pe care 
dumneavoastră aŃi spus-o, eu subscriu. 
 D-na  Joldeş Manuela 
 Am rămas cu 200 de mii  restanŃă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să nu insistăm pe acest aspect. Părerea mea este să insistăm şi să vă creionaŃi  
poziŃia pe procente. Reducem de la 30 la 20, la 25, la 15. Sub nici o formă nu voi accepta pentru 
că trebuie să aduceŃi o justificare clară. Nu pot să spun că în situaŃia în care se află acum cetatea, 
o să vină mulŃi turişti de Paşti care să-i asigure cheltuielile salariale. Este clar că este o problemă. 
În luna aprilie situaŃia va fi de doua ori mai gravă. Aş vrea să vă creionaŃi, să reducem procentul, 
este dreptul dumneavoastră. Nu trecem din lac în puŃ, sărim din una în alta.  
 Părerea mea este că a fost o luptă, este o dezbatere, există o mediere şi să ajungem la o 
cale de mijloc pentru că sunt şi în cadrul serviciilor probleme. 
 Dl.David Ioan 
 Am vrut să intervin, să completez exact cu ce spuneaŃi dumneavoastră. Există foarte 
multe situaŃii unde într-adevăr nu că se simte lipsă de personal, dar se poate face mai mult cu 
personalul existent. Sunt alte locuri unde personal există, sunt chiar posturi vacante unde nu  se 
prea văd rezultate. Dacă S.P.I.G.M.-ul se angajează aici în faŃa noastră că, cu actualul personal, 
cu serviciile pe care le realizează va putea să-şi achite salariile, daŃi-mi voie să vă spun că 
insinuează o situaŃie de imposibilitate. Nu a plătit apa de mai mult de doi ani de zile. Din 2006 
sunt restanŃe la apă. Banii ceilalŃi ce i-am luat pentru apă, i-am luat prin hotărâre judecătorească. 
Deci, nu văd dacă ar putea interpreta. Sigur, va putea să ducă o activitate în continuare, să facă 
faŃă situaŃiei, dar în condiŃii de maximă eficienŃă, nu aşa cum a fost până acum. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Fac o propunere, în urma consultărilor cu domnul Primar şi cu doamna Secretar, 
propunem o reducere de 15% cu amendamentul  “reducerea personalului să se facă cu 15%”. 
Împăcăm pe toată lumea. De la 30 la jumătate, atenŃie! De la 30 la jumătate,15%, să nu rămână 
30. 
 D-na Nicula Viorica 
 La servicii, da? 
 Dl.Ardelean Nelu 
 La servicii, exact. Aşa cum aŃi propus dumneavoastră. 
 Dl.Inişconi Ioan  
 Am o întrebare. Cât a fost  bugetul de anul trecut, că nu mai reŃin? 
 D-na Nicula Viorica 
 Am încheiat anul la 31.12  cu 1551 de mii de miliarde.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cât avem acum? 
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 D-na Nicula Viorica 
 Acum 1558, deci avem o creştere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, cât s-a colectat pe primele trei trimestre, să atunci ştim exact. 
 D-na Nicula Viorica 
 Procentual nu ştiu exact. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aşa în mare că sunt lunile cele mai bune ale Primăriei şi le dau o şansă în plus. Asta mă 
doare. Cele mai buni luni ale Primăriei ca încasări sunt în ianuarie, februarie şi martie. În 1 
ianuarie încep să plătească pensionarii şi ajută bugetul că îşi plătesc impozitul pe clădire. În 
februarie -martie vin societăŃile, ca o obligativitate până la 31 martie, altfel intră pe penalităŃi 
zilnice în caz că nu plătesc. Ori în situaŃia în care noi în aceste trei luni constatăm că din 1500 de 
miliarde cât am avut anul trecut nu am încasat decât 150, este o mare problemă.  
 Dl.Inişconi Ioan  
 Mai am o întrebare. S-a făcut  construcŃia  bugetului mai mare decât anul trecut fără să 
Ńinem seama că nu încasăm. Deci, având o construcŃie mai mare ne angajăm la cheltuieli mai 
multe pe care nu o să le putem face şi atunci ajungem la oameni. Dacă acum în buget am fi avut 
o construcŃie a bugetului mai mică pe real încasări, atunci am putea să ne justificăm în faŃa 
oamenilor “da, domnule, nu avem bani”, dar noi ne angajăm acum la  1580 şi ceva de miliarde. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect. DaŃi-mi voie să vă spun, asta ar fi trebuit să ştiŃi. Întotdeauna se creşte, de regulă, 
cu 15% ca să te poŃi mişca între capitole, că se întâmplă ca unul să nu aibe licitaŃia sau să aibe 
licitaŃia atacată aşa cum de exemplu este la Salubritate. La Salubritate oricum într-o lună pleacă 
nu 90, pleacă poate 90 %, dacă mai rămân 10%. În schimb, în luna mai ne chinuim să terminăm 
ştrandul ca să putem să-i angajăm pe toŃi oamenii disponibilizaŃi astăzi la ştrand. Să nu credeŃi 
că-i lăsăm pe drumuri. O să lăsăm pe unul pe care l-am prins de la Urbanism, că am făcut şi 
noi…, că a venit o săptămână beat criŃă. De aceea nu sunt de acord nici cu sindicatele, dar nu ne 
spălăm rufele aici. El ştia, domnule, se lucrează la reducerea organigramei. Am mai mers încă o 
dată şi l-am prins şi a doua zi beat criŃă. Ce să-i fac la domnul Lazăr sau cum îl cheamă, 
LăzăruŃ?! Deci, nu avem ce-i face, dar asta este o practică. Şi aşa noi nu am mărit decât cu 2 % 
bugetul ca să ne putem cât de cât mişca pe capitole. 
 La Salubritate există licitaŃie în momentul în care Guvernul a venit cu această soluŃie 
bună de această dată, prin care această comisie fantomă care frâna toate licitaŃiile comunităŃilor,  
l-a desfiinŃat şi întâmplător era şi un hunedorean de-al nostru, domnul Prisăcaru şi a blocat 
absolut toate lucrările care au fost, tot a luat.  În situaŃia aceasta oricum oamenii se vor angaja ori 
acolo ori dacă nu selectiv cei 100 de angajaŃi pe trei schimburi sau pe doua schimburi care vor 
lucra la ştrand, o parte la întreŃinere, o parte la supraveghere, o parte la distribuŃie, vor fi angajaŃi 
acolo. Până atunci, poate că, cheltuielile de şomaj care nu mai cad în seama noastră, poate vor fi 
mai mari decât salariul lui de acolo. Pentru că eu şi aşa nu-i pot da de lucru trei luni şi de acum 
înainte alte trei luni nu-i pot da de lucru, da?! 
 Dl.Borbeanu Simion 
 În calitate de consilieri, eu cred că nouă ne este imposibil să ne precizăm un punct de 
vedere referitor la bugetul de disponibilizaŃi. În calitate de consilieri, repet, ne este imposibil să 
ne putem constitui un punct de vedere referitor la procentul de disponibilizaŃi. Consider că 
aparatul Primăriei este cel care ştie exact ce nevoi are şi în funcŃie de aceasta noi vom avea o 
poziŃie pentru că dacă discutăm de procente s-ar putea să vorbim prostii, adică să spunem 30 să 
spunem 15. Dumneavoastră ştiŃi exact de ce personal aveŃi nevoie ca să lucraŃi să spunem la 
capacitate de avarie, să spunem, deci la minim ca să puteŃi acoperii sarcinile curente de serviciu.  
 AmeninŃările doamnei, lider de sindicat, că răspundem cu capul noi consilierii, mi se pare 
absolut aiurea.  
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Această construcŃie a bugetului a început acum o lună. SoluŃia prin care ni se promit 
aceşti bani mai mult decât cerŃi, pentru că este totuŃi un acord semnat de Fondul Monetar şi care 
ne dau speranŃă  măcar dacă s-ar respecta din 15 mai sau din 1 iunie, sigur că îmi permit astăzi 
sau permit şi prezenŃa liderilor de sindicat, pentru că altfel probabil că luam soluŃia domnului 
Borbeanu că asta este decizia, noi ştim exact cum au scăzut, în ce hal scad  informaŃiile clare 
pentru că astăzi se disponibilizează. De exemplu, noi avem Drumurile JudeŃene, cer. Luna 
trecută nu erau, acum deja intră în buget. Atunci sigur că pe această speranŃă, pe aprilie şi pe mai 
aş putea să cădem de comun acord şi să mergem pe varianta domnului Preşedinte, în primă fază 
să mergem pe 15% la toate serviciile, sigur exceptând Primăria unde procentul de complexitatea 
problematică mult mai mare, pe domenii. Să rămână acolo  5% şi la restul serviciilor să mergem 
pe 15%. Aş putea accepta pentru 2 luni, dar în schimb în 15 mai să nu dăm nici doamnei Lacrima 
o lovitură să-i spun “doamna Lacrima, ştiŃi, până în aprilie să-mi aduci bani” că iată abia votăm 
bugetul. Deci, rectificările astea bugetare sau sumele din rezervă va trebui să … Mai departe, am 
spus să scrieŃi în această adresă ceea ce spuneam şi prietenului meu, domnul Inişconi, nu 
contează pentru ce-i aduceŃi. Dacă exact cum a făcut domnul Blaga care ne-a sprijinit pentru 
blocuri sociale, aia înseamnă un venit în locuri. ÎntreŃin  50 de muncitori în lucru,  care au lucrat 
toată iarna în frig. Deci, dacă dumneavoastră ne aduceŃi pe termice de exemplu sau pe bugetul 
şcolilor, dacă ne aduceŃi pe bugetul şcolilor să nu mai fim noi obligaŃi lună de lună să luăm dintr-
un capitol în altul să le dăm salariile, eu sunt foarte mulŃumit şi repet, rămâne atunci acest 
procent de 15% şi nu ajungem la o tragedie. Trebuie să ŃineŃi cont că nu ne este uşor nici nouă. 
Sunt unii cu copii, alŃii sunt cu copii studenŃi, alŃi sunt cu bătrâni în întreŃinere ş.a.m.d. Vor avea 
venit din  şomaj mai mare decât salariul pe următoarele trei luni de zile. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Am făcut un amendament. 
 D-na Oprişiu Corina 
 O lămurire doresc. Avem documente pe 2008. Nu înŃeleg, să-mi explice cineva. 
 D-na Nicula Viorica 
 Este eroare de redactare.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 MulŃumesc doamnei, Viorica vă dă explicaŃia. Aş vrea să spunem şi suma. Propun suma 
să o luăm de la reparaŃii stradale. De la Romstarade, de exemplu. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Nu de asta întreb. 
 D-na Nicula Viorica 
 Nu putem de la reparaŃii stradale, numai de la investiŃii. Numai de la investiŃii, să vedem 
investiŃiile, le luăm pe fiecare în parte. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Diminuăm de la fiecare investiŃie care a rămas în curs, procentual, să ajungem la nivelul 
salariilor. 
 D-na Nicula Viorica 
 Până la 15%, da? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu asta este discuŃia.  
 D-na Oprişiu Corina 
 Nu de asta am spus.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, până la 15%.  Trebuie să ştim şi de unde luăm. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Sunt propuneri pentru bugetul din 2008. 
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 D-na Nicula Viorica 
 Este eroare de redactare. Este Lista de investiŃii, este eroare de redactare. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Vreau să vă întreb.Cu iepuraşul de paşte este tot pe anul trecut sau pe anul acesta? 
 D-na Nicula Viorica 
 Este o restanŃă. Acest buget reflectă şi restanŃele din anii precedenŃi. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Şi asta cu ouăle de Paşte? 
 D-na Nicula Viorica 
 Da, de anul trecut. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Aş mai vrea să ridic o problemă. Strada Aurel Vlaicu, este anormal ca  într-un oraş unde 
ne dăm  europeni şi nu are canalizare, nu are apă. Iarăşi nu a fost prevăzută în buget. Sunt patru 
reprezentanŃi aici care reprezintă 250 de oameni la care li s-a promis că se face. 
 Dl. Szots Ludovic 
 Treaba aceasta s-a mai discutat. Am promis şi domnilor cetăŃeni de pe strada Aurel 
Vlaicu, am fost împreună cu domnul Viceprimar  acolo şi în prima parte a bugetului de anul 
acesta cel puŃin până în vară prindem studiul de fezabilitate, care prinde sectorul de la decantor şi 
până la Cabana Câprioara. Dacă vă uitaŃi pe lista mică o să găsiŃi studiul de fezabilitate pe Aurel 
Vlaicu. Mai mult deocamdată nu se poate face. 
 Dl.Samoilescu Gabriel 
 Pe strada de lângă Spital se contruieşte. Acolo în spate când plouă este de nedescris şi 
este chiar în mijlocul oraşului. Vin oameni bolnavi la Spital, la Policlinică şi este dezastru acolo. 
V-aş ruga să se facă ceva acolo, nu ştiu dacă este prins sau nu. Nu ştiu cum se numeşte strada. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 HaideŃi să finalizăm. Am hotărât să diminuăm bugetul cu 15% pe total servicii. În 
condiŃile  acestea este vorba de sume reale, 10-11 miliarde. Să vedem de unde le luăm, de la ce 
investiŃii. Acum încept discuŃiile. Ce tăiem ca să menŃinem personalul? 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Tăiem la fiecare câte 500 de milioane. 
 D-na Nicula Viorica 
 Până la acoperirea sumei necesare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Tăiem 1 miliard din investiŃii. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Tăiem acelaşi procent mai departe. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 1 miliard de la spital, 1 miliard de la bazin, 1 miliard de la  drumuri, 1 miliarde de la … 
 D-na Nicula Viorica 
 Deci, luăm de la investiŃii până la acoperirea sumei necesare. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 În condiŃiile acestea trecem la vot cu amendamentul: păstrăm 15% pe total servicii. 
 D-na Nicula Viorica 
 Inclusiv PoliŃia Comunitară. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Inclusiv PoliŃia Comunitară.  
 D-na Nicula Viorica 
 10% Primăria şi 15% serviciile. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Colegilor repet, doamna Lacrima, colegilor repet încă o dată. Din 1 iulie se va da bazinul, 
cu două luni înainte va trebui să informăm. Sunt personal care va intra în subordinea Zonelor 
verzi care oricum va dispărea prin sistemul de licitaŃie. Sunt 14 firme care se luptă. Nu o să poată 
face nimeni nici o intervenŃie. De aceea probabil au şi blocat-o la Bucureşti. Este clar că acolo va 
dispare oricum şi măturat stradal şi tăiat zone verzi. Ei vor rămâne cu telecabina, patinoarul şi 
bazinul de înot.  Vor angaja cel puŃin 60 de oameni. 
  Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu amendamentul pe care l-aŃi auzit. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 
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Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.12 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.13 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              5 abŃineri (Dl.Inişconi Ioan, Dl.Birău Mircea, Dl. Kovacs Francisc,  

                           D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 118/2009 
 

Punctul 40  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice 
de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor;    

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. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am şi eu o întrebare.Dacă toŃi consilierii se abŃin de la vot, în situaŃia asta ce se întâmplă?  

Cel mai bine să ne abŃinem, nu, când sunt probleme spinoase?! Să facem un exerciŃiu să vedem 
ce iese. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Cred că domnul Kovacs nu se abŃine.  

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 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 119/2009 
 
Dl. Ardelean Nelu 
Din sală lipseşte domnul consilier Inişconi Ioan. 

Punctul 1 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii 
spatiului in suprafata utila de 50,50 mp., situate in Deva, B-dul 1 Decembrie nr.20B, catre 
Partidul Alianta Socialista, cu destinatia de “sediu partid politic” ; 
 Vă dau un exemplu ce s-a preconizat. La solicitarea fetelor de la Serviciul social, ca 
persoanele cu handicap să poată accesa direct în sediul nou de lângă piaŃă, sediul central, am 
convenit să facem acest schimb. Oamenii au înŃeles, au acceptat noul spaŃiu de aici, de pe b-dul 1 
Decembrie şi urmează ca fetele să-şi vadă mai departe de treabă, să-şi facă obiectivul, inclusiv 
scara, să nu ne mai spună, cum ne-au sunat acum, că la piaŃă nu le-a făcut nimeni acces la 
handicapaŃi şi la cei cu probleme cu handicap. 

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. 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 19 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 120/2009 
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Punctul 3 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind avizarea noilor tarife pentru 
prestari de servicii la Strandul municipal, activitate desfasurata de Serviciul public de intretinere 
si gospodarire municipala 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. 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 19 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 121/2009 
 

Punctul 4 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind avizarea noilor tarife pentru 
o calatorie cu telecabina de pe dealul Cetatii 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. 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 19  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 19  consilieri prezenŃi. 

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 122/2009 
 

Punctul 5 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local al municipiului Deva pe anul 2009;  

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget 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 19  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 123/2009 
 

Punctul 6 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.123/2004 privind infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunarilor publice, ulterior modificata;  

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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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 19  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 124/2009 
 

Diverse 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să transmit că avem foarte multe solicitări privind îmbunătăŃirea venitului de la 
parcările trasate în faŃa blocurilor. Aş vrea să vă explic încă o dată cum se procedează. 
Contractele le realizează Serviciul cadastru. Începând de mâine probabil vom apela şi la ajutorul 
colegilor aşa cum am mai spus aici. În schimb, ce este important este ca dumneavoastră, în toate 
cartierele unde vi se solicită locuri de parcare, vă rog la biroul nostru de cadastru veniŃi cu 
solicitările şi ei au obligaŃia ca într-o săptămână să emită contractul anual imediat, deci maxim 
sapte zile. Oamenii îşi pot trasa şi singuri, pot să-şi pună un lanŃ de protecŃie. Problema este să le 
luăm banii. Oamenii vor să ne plătească, deci vor. Suma nu este mare. Cât este Horea acum în 
zona I ? 
 Dl.Jarnea Horea 
 La parcări neacoperite este de 58 de lei, iar la parcările acoperite este de 150 lei. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, vorbim de cele neacoperite deci 58 de lei/ an. Oamenii vin şi plătesc. Problema este 
să avem eficienŃă să putem încasa. Ei oricum îşi parchează maşina, dar vor locul lor sigur, să-şi 
traseze ei, să-şi pună ei un lanŃ, să-şi delimiteze. Unde intervenim noi, Primăria, este acolo unde 
sunt şapte maşini şi şase locuri. Acolo deja facem un sistem de licitaŃie sau încercăm pe cât 
posibil să nu se... 
 Dl. Panduru Carol 
 Asta am vrut să spun şi eu. Unde sunt cinci-şase locuri mai bine să găsească Primăria 
modalitatea să facă nişte sisteme unicate, să nu pună  ei lanŃuri, cabluri. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Da. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dacă-mi permiteŃi, cu privire la problema ridicată de domnul Primar, rugămintea mea  ar 
fi următoatea. Să se marcheze locurile pentru că la mine la bloc, la blocul 43, de un an mă zbat să 
închiriem locurile. Vecinii sunt şi cârcotaşi, că aşa este. Care are două maşini sau trei maşini nu 
vrea să facă acest lucru, pentru că noi aşa am hotărât la AsociaŃie, câte un loc de parcare pentru 
fiecare apartament. Rămân locuri suplimentare, care are 2 maşini îşi ia două locuri. Dacă nu sunt 
locuri, fiecare îşi asigure un loc de parcare. La fiecare apartament care are autoturism, nu la cei 
care sunt în bloc şi nu au autoturism. Atunci, să se marcheze ca să putem face. 
 Reprezint Consiliul în Consiliul de administraŃie al Liceului Pedagogic. În buget mi-a 
explicat doamna director economic că nu există posibilitate, dar trebuie să găsim o soluŃie, 
eventual fonduri din afară sau ceva. Există o situaŃie disperată la acest Liceu. Este ultimul 
avertisment dat de Autoritatea naŃională sanitar veterinară pentru siguranŃa alimentelor 
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Hunedoara, ultim termen este 15.09.2009, dacă nu închide cantina Liceului Pedagogic. La Liceul 
Pedagogic servesc în acest moment masa de prânz 260 de elevi din clasele I-VIII. Sunt foarte 
mulŃi copii care vor rămâne fără această masă, care aduce un venit. Doamna director poate să 
spună, anul trecut s-au plăti utilităŃi din banii care se încasează nu numai pentru alimente,  se 
încasează un preŃ mai mare ca să aducă şi un oarecare venit. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vreau să vă dau un răspuns concret. Dacă există o astfel de situaŃie, noi am luat-o în 
evidenŃă. Din luna mai începem lucru la rectificarea bugetară. Oricum Guvernul ne anunŃă că va 
fi o rectificare pe negativ în mai şi aia ne-ar ajuta enorm de mult că probabil va veni până la 
bugetele consiliilor judeŃene şi locale, după caz. Dacă această rectificare o justificăm şi se simte 
în luna mai o îmbunătăŃire, o putem prinde. Dacă nu, atunci, o să înceapă pe banii lor pentru că 
au şi ei fonduri şi nu este chiar un liceu ultra sărac să spui că nu poate porni. Sunt o grămadă de 
firme de construcŃii care de exemplu şi-ar putea încasa pe un anumit capitol anumite restanŃe 
care le au, îi ajutăm ca ordonator de credite la insistenŃa dumneavoastră să-i plătim - să spunem 
Liceul Horea pe care l-au terminat în decembrie anul trecut şi nu  am reuşit datorită veniturilor 
să-i plătim decât o parte – le plătim, iar firma respectivă dacă sigur există o licitaŃie cu limitele 
permise  mai ales că acum s-au ... iarăşi un lucru bun făcut de actualul Guvern în care s-a dublat 
suma prin selecŃie, deci s-a dublat suma care permite ordonatorului să facă  prin selecŃie şi atunci 
sigur că o să se încadreze să facă o bucătărie sau să facă măcar parŃial să putem demara dacă este 
aşa nevoie urgentă. Împreună putem să rezolvăm. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am vrut să demarez, dacă în situaŃia în care apare o oportunitate, să putem rezolva şi 
această problemă.  

Ultima problemă pe care vreau să o ridic este situaŃia lucrărilor de reparaŃii, de intervenŃii 
făcute în bătaie de joc. Se sparge fără să anunŃe, fără să refacă şi lasă groapa acolo în drum. Este 
groapa de 2 mp şi vine cineva din altă zonă noaptea şi se accidentează. Nu înŃeleg de ce se sparge 
şi se lasă aşa. Să se astupe. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Vă dau un răspuns. O parte sunt justificate. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Eu am verificat. La mine la bloc nici măcar nu a fost asfaltul afară. 

Dl.Szots Ludovic 
 Problema cea mare o fac Apaprod şi Calor-ul. Asta este. Dacă ei nu repară, nu repară. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Secretariatul, vă rog la intervenŃia domnului consilier, ambii directori să fie prezenŃi aici, 
nu ambii, toŃi patru: E On Gaz,  Romtelecom...Îi solicitaŃi ca să găsim o variantă tot împreună. 
Am încercat să ştiŃi pe termice cu acea sumă în avans. Ne plăteau 100 de milioane, începeau. 
Oamenii ne-au spus aşa: „Domnule Primar, nu se sparge”, sigur ei sunt meseriaşii şi diplomaŃi 
„dacă se sparge vineri după-masa? Eu când mă autorizez? Rămân cu apa la oameni în 
apartamente până vine Radu luni şi contrată şi apare şi Radu miercuri să ne dea autorizaŃia?! Eu 
vineri, când mi s-a sparg conducta intervin”. Deci, au şi ei dreptate. Trebuie să găsim împreună 
cu ei o justificare, că aşa tot pasăm şi spunem „este o groapă în  Deva, în faŃa casei mele”. Este! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Domnule Primar, am trecut acolo la piaŃă. AŃi trecut la piaŃă, la hală, există drumul unde 
este intersecŃia ca să ieşi chiar în faŃa farmaciei, este şanŃul făcut de 3 sau 5 luni  şi nu este făcut. 
Mergi cu maşina acolo îŃi faci maşina praf. Este o avarie care nu se remediază într-o săptămână. 
Asta este de luni de zile. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Nu am putut plăti tot la zi, indiferent ce lucrare este. 
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Dl.Szots Ludovic 
Problema nu este că are sau nu autorizaŃie, nu este asta. Nu aduce la starea iniŃială, acolo 

este problema mare. Unii toarnă beton şi lasă diferenŃa de asfalt cu lunile, cu anii. Asta este 
problemă. 
 Dl.David Ioan 
 Se pune problema locurilor de parcare. ŞtiŃi foarte bine că la ora actuală sunt foarte mulŃi 
cetăŃeni care au a doua sau  trei maşini. Vreau să spun persoane fizice, nu persoane juridice. Fie 
că una o poate înstrăina, fie că o Ńine nu ştiu de ce o Ńine, haideŃi să impozităm progresiv. Prima 
maşină este impozitată normal, următoarea maşină să găsim o modalitate să impozităm 
progresiv, şi poluează şi ocupă loc. Eu nu înŃeleg, eu ca persoană, de ce au nevoie de două maşini 
că nu pot conduce două o dată, conduc una singură! Asta este o chestiune.  

Altă chestiune, ocupă domeniul public. Sunt societăŃi comerciale care au maşini cu care 
efectuează transport. Dacă acele societăŃi comerciale sau persoane au în sediu curte unde maşina 
este garată şi nu ocupă domeniu public, nu avem nimic cu ei. Dacă în schimb persoană fizică sau 
persoană juridică ocupă domeniul public cu maşina, va trebui să-i impozităm şi pentru asta că 
vrând nevrând el stă undeva şi deranjează pe altul. 
 A treia chestiune, tot referitor la maşini. Nu se respectă cu toate că am făcut parcări peste 
tot, nu se respectă în nici un fel situaŃia parcărilor şi parcarea regulamentară. Fiecare lasă maşina 
unde crede el, dă drumul la avarii cel mult – ăla are o urmă de bun simŃ -  alŃii o lasă în mijlocul 
străzii şi se blochează circulaŃia. Se fac nişte busculade de să ferească Dumnezeu pentru că unul 
s-a trezit el că este bine ce face el acolo ş.a.m.d.  
 A patra chestiune legată tot de maşini. Sunt  foarte multe treceri de pietoni, de la piaŃă 
până la UlpiŃa. Ajung trei. La ora asta sunt vreo cinci. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Anulăm una din cele de la Opera. 
 Dl.David Ioan 
 În faŃa Spitalului, este o parcare veche de pe vremea când eram eu june şi nici nu 
circulam cu maşina.  
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Din cea de la Opera şi cea de la Arta  se va face una singură între ele şi pe viitor dacă ni 
se permite... Porneam acum proiectul de investiŃii, asta a fost interesul să facem o trecere ca să o 
anulăm şi pe aia. Deci, anulam trei dacă era. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să spun de cea de la Spital. Nu este nici la colŃ, nu este nici în dreptul parcării, este 
tocmai la mijloc şi a rămas acolo de acum 30-40 de ani când nu exista intersecŃie în apropiere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Corect. 
 Dl.David Ioan 
 O ultimă problemă după care închei. Domnul Kovacs spunea în această şedinŃă că din 
cauza mea sau din cauza votului pe care l-am dat eu v-a înştiinŃa un număr foarte mare de 
pensionari de cam câŃi bani am băgat eu mâna în buzunare, am scos ... nu ştiu ce. Doresc să 
răspund pe care asta domnului Kovacs că, cu ameninŃări cu mine nu faceŃi nimic niciodată. 
 Dl.Kovasc Francisc 
 Nu v-am ameninŃat! 
 Dl.David Ioan 
 AŃi ameninŃat că mă veŃi publica. LăsaŃi-mă să-mi termin ideea şi după aceea vă stau la 
dispoziŃie. Nu mă sperie de nici o culoare. Să vă spun de ce nu am votat. Nu pentru că am ceva 
împotriva oamenilor, nu pentru că nu înŃeleg că pensionarii sunt tot timpul în nevoie, oricum ai 
lua-o, sunt în nevoie. Din cauza unui articol în ziar, pe care vi-l pot da să-l citiŃi, din cauza 
acestuia nu am votat. 
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 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 O problemă foarte importantă. Parcarea de sub piaŃă. Nu se poate stabili o taxă să zic de 2 
lei pe noapte sau 3 lei pe noapte să fie deschisă să se parcheze? Cei din zonă parcăm acolo. 
Noaptea nu produce nimic şi sunt 150 de locuri. De la ora 18 la ora 8 dimineaŃă să fie parcare. 

Dl.Jarnea Horea 
 Dacă cel de la piaŃă este de acord, trebuie făcută o cerere şi în funcŃie de numărul de 
maşini se va stabili un tarif. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Tariful trebuie să fie undeva ca şi la parcările neacoperite. Nu poŃi să-i iei 150 omului că 
este vecin acolo. 

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

lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva, 26 martie 2009 
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