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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 27 iulie 2009,   în şedinţa  de indată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.1357/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în aleşi. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar 
Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl.Ţonea Vasile 
Stimaţi colegi, astăzi avem cvorum. Dacă mai vin pe parcurs colegi de-ai noştrii, 

sunt bine veniţi. Şedinţa ştiţi că trebuia să fie vineri, şedinţa convocată de îndată, dar 
din cauza unui singur coleg care mai trebuia ... şi nu a putut să vină, s-a convocat pe 
astăzi.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
Rugămintea mea este ca… nimeni nu v-a acuzat. Singura supărare este că, 

tocmai de aceea v-am şi convocat - că s-a promis că se vine. Dacă nu se promitea, nu 
era nici o problemă pentru că-i anunţam pe ceilalţi colegi urgent. Dar aşa, văzând că 
sunt totuşi 17 bifaţi cu “da”, sigur că mă gândeam că poate la 1, 2, 3 pot să apară unele 
probleme, dar să apară la toţi 4, la aia nu ne-am mai  gândit. Este bine domnule, nici o 
problemă. Nu puteţi veni, nu puteţi veni, asta este, nu este singurul caz în România, dar 
când se promite  - că este sigur, că demarezi procedurile, mai ales atunci când avem 4 
în plus. Asta a fost o problemă mai deosebită şi am vrut să o spun. Altceva, sigur că nu 
vă reproşează nimeni când nu puteţi, nu puteţi, asta este. Atunci, puteţi să spuneţi 
“domnule, nu vă mai chinuiţi, nu-i mai aduceţi pe alţii”. Toţi avem… eu eram cu fondurile 
europene la Sarmisegetuza, cu Prefectul şi a trebuit să plec urgent, că trebuia să ajung 
la şedinţă. 

Dl.Ţonea Vasile 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri funcţie şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 15 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl Ghergan Florian, dl 
Birau Mircea, dl Borca Tiberiu, dl. Oancea Nicolae Florin şi dl. Kovacs Francisc. Întârzie 
la şedinţă dl. Lazăr Danil. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanţi ai mass-mediei. 
 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.        

Dnul Primar Mircia Muntean: 
            Ordinea de zi este următoarea: 
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I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Locuinte sociale D+P+3E+M – 4 

Tronsoane – 80 UL” – str.Prelungire Zavoi – Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare a 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Deva si subordonatele 
fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea pretului de vanzare al spatiului construit in suprafata de 54,62 mp 

impreuna cu cota indiviza de teren in suprafata de 19,92 mp situat in Deva b-
dul Decebal bl M parter, sc.C, apartinator domeniului privat al municipiului 
Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea tarifului pentru depozitarea si neutralizarea deseurilor la rampa de 

gunoi din municipiul Deva;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Solicitarea preluării sectorului de drum naţional D.N. 7 – Calea Zarandului - E 

68, „Zona de tranzitare” km 386 + 200 – km 393 + 000,  aflat in proprietatea 
publică a statului, din administrarea  Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Deva ; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea unificarii Scolii generale cu clasele I-VIII „Lucian Blaga” Deva cu 

Liceul de muzica si arte plastice „Sigismund Toduta” Deva ;   
       Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Asociatia CorneliuGroup – 

Cercetare, inovare pentru participarea d-lui Birtok Baneasa Corneliu la 
Salonul de Inventica – editia august 2009; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
II. Diverse 
 

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

hotarare: 

1. Aprobarea Contractului provizoriu de concesiune a serviciului public de 
salubrizare pentru activitatile - Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia 
celor cu regim special din municipiul Deva, Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea 
căilor publice din municipiul Deva si activitatea - Colectarea, transportul, depozitarea şi 
valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 
economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice etc.) 

Dl.Ţonea Vasile  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completată         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
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hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct.2,3,5, pct. suplimentar se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele: 1,8 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, 
iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 4,6,7 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1 

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

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.250/2009 
 

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

de fezabilitate „Locuinte sociale D+P+3E+M – 4 Tronsoane – 80 UL” – str.Prelungire 
Zavoi – Deva. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  
În sală este prezent şi domnul consilier Lazăr Danil. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.251/2009 
 

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

organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica 
ale Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.252/2009 
 

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

de vanzare al spatiului construit in suprafata de 54,62 mp impreuna cu cota indiviza de 
teren in suprafata de 19,92 mp situat in Deva b-dul Decebal bl M parter, sc.C, 
apartinator domeniului privat al municipiului Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 



 5 

Dl. Ţonea Vasile  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.253/2009 
 

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

pentru depozitarea si neutralizarea deseurilor la rampa de gunoi din municipiul Deva. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.254/2009 
 

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

sectorului de drum naţional D.N. 7 – Calea Zarandului - E 68, „Zona de tranzitare” km 
386 + 200 – km 393 + 000,  aflat in proprietatea publică a statului, din administrarea  
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în administrarea Consiliului Local al 
Muncipiului Deva. 



 6 

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.Oană Nicolae Dorin 
Pe DN7, pe partea dinspre oraş,  nu are ultimul strat. Deşi s-a marcat drumul, 

dar ultimul strat nu este şi  pe cealaltă bordură. După ploile care au fost acum, vis-à-vis 
de fosta Brutărie Neamţ, vechile gropi sunt din nou. Stratul de protecţie nu este făcut. 
Preluăm aşa şi acum ce facem? Drumul trebuia să fie finalizat. 

Dl. Szots Ludovic 
 Nu s-a pus stratul pe o lungime de 2 km pentru că efectiv am fost blocaţi de 
programul I.S.P.A., care se pare că vor avea aliniamentul pentru conducta corectoare 
pe carosabilul respectiv. Atunci am considerat că este non-sens, acum pune stratul de 
uzură şi peste o săptămână, 10 zile, vin şi sapă carosabilul. Asta a fost. 

De ce trebuie să preluăm? Ca să fie înţeles pentru toată lumea, nu de dragul de 
a avea noi acest segment de 4, 8 km, ci pentru că avem unele proiecte în derulare, în 
faza de documentaţie, atât pentru pasajul denivelat auto, precum şi un plan de 
management al traficului care cuprinde intersecţia de la Gară şi până la Spar. Trebuie 
să îl avem în administrare ca să putem să derulăm proiectele acestea. 

D-na Pârvu Daniela 
Există o serie de proiecte care sunt intrate pentru finanţare din fonduri europene 

şi avem intenţia ca şi pe această porţiune de drum - să putem demara proiecte cu bani 
europeni, iar dacă nu ai administrarea drumului nu poţi să faci nimic. Trebuie să 
preluăm drumul în administrare ca să putem investi banii europeni. 

Dl. Ţonea Vasile  
De fapt noi la hotărârea asta am modificat două propoziţii. Am mai avut-o pe 

ordinea de zi şi am mai aprobat, dar aşa s-a discutat la Consiliul judeţean, să 
modificăm. Avem două propoziţii schimbate. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.255/2009 
 

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

Scolii generale cu clasele I-VIII «  Lucian Blaga » Deva cu Liceul de muzica si arte 
plastice « Sigismund Toduta » Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Eu v-aş propune să dăm cuvântul viitorului director, dacă aprobăm acest proiect 

de hotărâre, domnului profesor Mihuţ Gheorghe, să ne spună câteva cuvinte despre 
această unificare şi dacă este bună sau nu este bună. 
 Dl.Mihuţ Gheorghe 
 Dacă vă amintiţi în şedinţa din decembrie a Consiliului local am mai prezentat în 
momentul în care s-au validat, în urma concursului, directorii liceelor care au participat 
la concursul pentru ocuparea posturilor de directori. Ea vine în întâmpinarea şi a 
viitoarelor legi. Începând de mâine, de exemplu, Ministerul Învăţământului ne-a dat 
ordin ca toţi directorii să revină din concediu tocmai pentru a se face o situaţie, timp de 
o săptămână, vis-à-vis de stadiul şcolilor, de numărul de elevi, de posibilitatea 
comasării şi reorganizării instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Aici am vrut să spun 
că, am avut înţelegere, într-o discuţie prealabilă cu conducerea Inspectoratului şi 
domnul Primar, fiind ambele părţi, în ideea de a găsi nişte soluţii pentru municipiul 
Deva, care are o încărcătură - ca număr de unităţi şcolare - mai mare decât posibilităţile 
de cuprindere  a elevilor. Noi suntem într-o situaţie mai puţin fericită în sensul că avem 
elevi, dar nu avem spaţii. Ideea cuprinderii Şcolii generale “Lucian Blaga” – fosta Şcoală 
generală nr.2 – a avut două argumente în solicitarea către Inspectorat şi către Ministerul 
Învăţământului, o dată că şcoala este într-o scădere a numărului populaţiei şcolare faţă 
de anul trecut când aveam vreo 380 de elevi şi acum are sub 300 şi normativele spun 
că acolo unde este număr luat pe mediu preşcolar – primar până în 200 de elevi la nivel 
primar sau gimnazial şi sub 100 la nivel de preşcolar, ideea este de a se reorganiza sau 
de a se redistribui. Atunci, în ideea că dânşii au spaţii excedentare de săli de curs, noi 
avem nevoie de săli de curs,  am zis că facem un lucru bun în ideea că noi căştigăm 
nişte spaţii, iar dânşii nu se desfiinţează - în ideea de a se redistribui elevii şi profesorii 
la alte şcoli din municipiu. Dânşii rămân cu acelaşi număr de elevi şi acelaşi număr de 
cadre, dar conform legii învăţământului la o asemenea asimilare de şcoală, şcoala care 
va avea personalitate juridică - este şcoala de nivel superior treptei la care este, deci în 
cazul nostru liceul. Avantajul este că, cadrele respective vor fi încadrate ca profesori la 
liceu şi nu la şcoala generală şi prin asta nici copii de acolo nu vor pierde - pentru că se 
vehicula ideea că noi îi vom muta. Noi ocupam nişte spaţii pentru secţia de arte plastice 
şi arhitectură. Ţin să vă spun că în afară de faptul că nu avem 10 săli de clasă, efectiv 
nu există în spaţiul existent, la încadrarea şi profilul liceului - care fără lipsă de modestie 
este cotat printre cele 36 de licee din România, al IV-lea în urma rezultatelor din ultimii 3 
ani la olimpiadele naţionale şi concursuri ceea ce ne face cinste şi nouă şi municipiului 
Deva. Noi nu avem la ora actuală nici o sală pentru activităţile de specialitate. Ne-ar fi 
trebuit cel puţin 24 de săli, plus atelierele de arte plastice şi arhitectură.  
 Ţin să  vă mai menţionez că noi funcţionăm actualmente în 4 clădiri din 
municipiul Deva: 5 clase de învăţământ primar în internatul Liceului Pedagogic şi 4 săli 
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de atelier de specialitate în cadrul Liceului Horea.Din această cauză acum 2 ani şi anul 
trecut am avut creştere de populaţie şcolară. Împărţindu-ne în asemenea spaţii, sigur că 
părinţii la un moment dat au renunţat chiar dacă copii fac suplimentar muzică sau în 
particular, să nu mai vină la liceul nostru tocmai din această cauză, pentru că elevii fac 
cultura generală pe Ciprian Porumbescu şi specialitatea la Liceul Pedagogic sau la 
Horea, ceea ce este peste mână şi orice părinte în primul rând se  gândeşte la 
siguranţa copilului şi la dorinţa de a fi în aceeaşi instituţie şcolară. 

În ideea că această unificare va fi benefică pentru ambele instituţii şi va fi un 
liceu mai puternic de data aceasta, sperăm ca rezultatele să fie şi mai bune şi să nu 
uităm că Deva arată foarte bine, dar într-un colţişor al interiorului oraşului trebuie să vă 
gândiţi domnilor şi doamnelor consilieri la partea sensibilă şi frumoasă. La această 
parte sensibilă şi frumoasă îşi aduce un aport şi colectivul de profesori care sunt 110 şi 
cei 800 de elevi ai Liceului de arte. 

Vă mulţumesc! 
Dl.Ţonea Vasile 
Important este că în urma unificării nu-şi pierde locul de muncă nici un cadru 

didactic, ba din contră, domnul director spune că se rezolvă anumite probleme care 
acum reprezentau greutăţi în activitate. 

Dl. Ţonea Vasile  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.256/2009 
 

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

Consiliului local al municipiului Deva cu Asociatia CorneliuGroup – Cercetare, inovare 
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pentru participarea d-lui Birtok Baneasa Corneliu la Salonul de Inventica – editia august 
2009; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Aş vrea să se prezinte acest tânăr şi să ne explice cam ce face şi ce a dobândit 
până acum.  
Dl. Birtok Baneasa Corneliu 
Sunt student al Facultăţii de Inginerie Hunedoara. Sunt cetăţean de onoare al 

municipiului Deva din 1995. Ca să nu vă reţin, că văd că este treabă destulă… Am fost 
selectat în urmă cu 2 săptămâni pentru a participa la Salonul de Inventică de la 
Moscova de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare si Inventica, care datorită 
crizei financiare selectează doar 10 membri din toată ţara, printre care mă număr şi eu, 
datorită unor rezultate pe care le-am obţinut la Bucureşti, Brussel şi Geneva cu 
invenţiile mele care sunt de fapt nişte filtre de aer pentru autovehicule. Vreau să vă cer 
ajutorul pentru a putea participa efectiv – deplasare plus cazare -  la Moscova la acest 
Salon pentru a reprezenta printre altele şi municipiul nostru.  

Dl.Panduru Carol 
A uitat să spună că la Brussel, Geneva şi la alte competiţii a luat medalii de aur. 
Dl. Ţonea Vasile  
Este foarte modest. 
Dl. Panduru Carol 
Da. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.257/2009 
 

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

Contractului provizoriu de concesiune a serviciului public de salubrizare pentru 
activitatile  - Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a 
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deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special 
din municipiul Deva, Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice din 
municipiul Deva si activitatea - Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea 
deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, 
neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
etc.) 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Marcel Morar 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.258/2009 
 

Diverse 
 Dl.Cuiava Dorel 
 În cartierul Dacia este un scuar şi cetăţenii au solicitat ca să fie cosită iarba şi 
plantate flori, lângă Complexul Comercial. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Din aceste panseluţe, pe care le-ai luat, nu putem pune şi acolo? 
 Dl. Drăgulescu Dorel 
 Florile acelea sunt pentru toamna.  
 Dl.Cuiava Dorel 
 Măcar cosiţi acolo că sunt crescute buruieni şi dă un aspect urât cartierului. 

Dl.Ţonea Vasile 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
Deva, 27  iulie  2009 

 
           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

     Ţonea Vasile                Jr. Sârbu Laura 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia  


