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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 29 iunie 2010,  în şedinţa  ordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.1421/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, d-na viceprimar 
Oprişiu Corina si domnul viceprimar Costa Cosmin, domnul Socol Augustin, 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. Moş Ovidiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 19 consilieri, şi-au anunţat absenţa domnul Borbeanu Simion şi 
dl.Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, d-na 
viceprimar Oprişiu Corina si domnul viceprimar Costa Cosmin, domnul Socol Augustin, 
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.Moş Ovidiu 

În continuare, dau cuvântul domnului Secretar Socol Augustin, în vederea 
prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 07 iunie 2010, 
precum şi procesul-verbal al şedinţei Consiliului local.   

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

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

Acum, înainte de şedinţă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 07 iunie 2010, însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva  din data de 07 iunie 2010  

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 
nr.1300/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 12 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, 
respectiv Hotarari de la nr.158-159.  
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Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 
cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 07 iunie 2010.  

Dl.Moş Ovidiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 07 iunie 

2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 07 iunie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

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

proiectului ordinii de zi.    
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
I. Acordarea unor Diplome de onoare unor cadre militare ale U.M. 01794 

Deva pentru modul de îndeplinire a misiunilor de menţinere a păcii în 
teatrele de operaţii externe;    

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

1. 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; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea prelungirii termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta 

destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Serviciului public 
local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.140/2010 privind adoptarea unor 

masuri in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, 
situate in imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Garaj, magazie, filigorie” Deva, str.Scorus, nr.24, jud.Hunedoara; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire „Locuinta D+P+E” Deva, str.Vulcan – prelungire, f.n., judetul 
Hunedoara;   

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere pana la nivelul vitrinei alaturate si functionalizare spatii 
comerciale, pentru functiunea Farmacie” Deva, b-dul Decebal, bl.22, parter, 
judetul Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere spatiu comercial – prin prelungirea accesului pentru 
aprovizionare – pana la limita fatadei laterale” Deva, b-dul Decebal, bl.22, 
sc.A, parter, judetul Hunedoara; 
 Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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8. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 
terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, localitatii componente si a 
satelor 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; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean  
9. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.415/2008 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta 
gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in 
baza Legii nr.15/2003, republicata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor 

pentru construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii 
nr.15/2003; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Modificarea Anexelor la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva 

nr.298/2006 si nr.308/2007; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

12. Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Episcopia Devei si 
Hunedoarei a imobilului situat in Deva, la intersectia str.Minerului cu 
str.Bejan; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Acceptarea unei donatii din partea numitilor Gabor Remus, Bodrean Ioan, 

Rusu Daniel, Bordea Claudiu, Ignat Fabiola, Folea Ovidiu, Huber Andreas si 
Muhlbauer Claudia pentru realizarea unei strazi; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Acceptarea unei donatii din partea numitilor Ignat Fabiola, Huber Andreas si 

Muhlbauer Claudia pentru realizarea unei strazi; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

15. Aprobarea tarifului de inchiriere tarc pentru comercializarea de pepeni pe 
domeniul public; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.25/2008, privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate la investitia „Amenajare P-ta Victoriei” Deva, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.63/2010 privind aprobarea 

depunerii proiectului „Amenajare Piata Victoriei” la Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Completarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.19/2010 privind 

aprobarea Programului local multianual pentru cresterea performantei 
energetice la blocurile de locuinte din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 
III. Diverse 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
Faţă de ordinea de zi prezentată propun următoarele: 
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Suplimentarea cu următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Deva al doamnei Oprişiu 

Corina Violeta ca urmare a demisiei sale din această funcţie; 
2. Alegerea viceprimarului municipiului Deva; 
Precum si retragerea punctului I de pe ordinea de zi respectiv “Acordarea unor 

Diplome de onoare unor cadre militare ale U.M. 01794 Deva pentru modul de îndeplinire 
a misiunilor de menţinere a păcii în teatrele de operaţii externe”. 

Propun votarea discutării punctelor suplimentare 1 şi 2 la începutul şedinţei. 
Dl. Moş Ovidiu  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, modificata si completată.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct.15,16,17,18 se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, art.121 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele:4-7,13,14 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: 1-3, 8-12 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în 
funcţie.  

     Potrivit art.45 alin.5 la proiectul de hotarare inscris la punctul suplimentar 2 este 
necesar vot secret. 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
II. Proiecte de hotărâri:  

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului 
de viceprimar al municipiului Deva al doamnei Oprişiu Corina Violeta ca urmare a 
demisiei sale din aceasta functie.  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Demisia doamnei viceprimar este un act unilateral şi nu discutăm asupra…luăm 

practic act de acest lucru dar, ceea ce vreau eu să observ este că atât în demisie cât şi în 
scrisoarea deschisă doamna fostă viceprimar - pentru că prin demisie este fostă 
viceprimar, abuzează totuşi de câteva cuvinte şi mă refer la expresia “apărarea 
interesului public”. Eu nu ştiu dacă prin refacerea acelei majorităţi zdrobitoare din 
Consiliul local se apăra interesul public. Eu nu cred că apărarea interesului public este 
faptul că s-au majorat tarifele la utilităţi, mă refer la salubritate cu 100, 100 şi ceva la 
sută… 
 Dl.David Ioan 
 Nu s-a majorat! 

Dl. Ţonea Vasile  
 Sub altă formă. Vă rog daţi-mi voie! Sub altă formă, sub o formă ascunsă, am mai 
spus şi la respectiva şedinţă, prin mărirea suprafeţei, prin măturarea străzilor pietruite, 
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străzilor pline de praf, le spălăm săptămânal, de 2-3 ori pe zi şi în felul acesta am majorat 
tarifele şi acolo.  
 Nu ştiu dacă se apără interesul public prin faptul că s-a revenit asupra acelui 
proiect de hotărâre prin care nu mai încredinţam direct lucrările de executat în municipiu 
ci prin licitaţie publică deschisă la care să participe toţi care sunt în măsură să ofere un 
preţ mai bun şi o calitate mai bună a acestor lucrări. Am refăcut şi acest proiect, cu 
majoritatea nou creată, refăcută, şi încredinţăm iarăşi clienţilor şi prietenilor noştri toate 
lucrările din municipiu şi banii publici se scurg exact în buzunarele cui trebuie şi cui ne 
sunt prieteni. 
 Eu nu cred că doamna viceprimar şi P.D.L.-ul prin alianţa asta - care nu am crezut 
niciodată că va fi realizată oficial, doamna vorbeşte despre ruperea alianţei la nivel local 
cu P.D.L-ul, nu cred că prin această refacere a majorităţii s-a apărat într-un fel interesul 
public, dimpotrivă. Dimpotrivă, pentru că la momentul creării aşa zisei “dizidenţe” din 
Partidul Liberal se crează un anumit echilibru politic în cadrul Consiliului local şi echilibrul 
politic în orice societate modernă între opoziţie şi putere este sănătos, duce la ştergerea 
abuzurilor, duce la echilibrarea vieţii politice, duce la mai multa cinste şi contributie în 
actul politic. Majorităţile astea zdrobitoare sunt de tip dictatorial, de tip comunist, de alte 
tipuri de care dumneavoastră ne acuzaţi şi dumneavoastră porniţi din partide 
democratice, aşa zis democratice, eu ştiu, prin felul cum vă manifestaţi nu prea se arată 
felul democratic, refac numai majorităţile zdrobitoare. De aceea eu cred că felul cum 
formulează doamna şi scrisoare deschisă şi consiliul local, nu prea coincid adevărului. E 
foarte bine dacă s-ar reface din nou echilibrul în cadrul Consiliului local, ca să nu mai 
discutăm cum dorim pe bani publici sa zburdăm cum vrem. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 În legătură cu ce a spus domnul Ţonea, mie chiar îmi pare foarte rău că nu îi plac 
formulările doamnei viceprimar sau fost viceprimar, cum aţi spus, aş fi sfătuit-o măcar să-l 
întrebe când îşi formulează o demisie sau o apărare, să-l întrebe “oare cum să scriu aici 
ca să fie şi în interesul public şi în interesul cetăţeanului şi al consilierilor P.S.D. sau al 
tuturor consilierilor din Consiliul local ?!”. Chiar îmi pare rău, dar eu am tot ascultat de 2 
ani aici tot felul de declaraţii aşa politice, că nu au fost declaraţii în interesul cetăţeanului. 
Conform Legii 215 şi 393 avem dreptul aici şi nu putem să acţionăm în nici un fel pentru 
orice fel de declaraţie politică facem aici. Dar, interesul cetăţeanului, să nu ne spuneţi 
nouă, domnule Ţonea, că nu l-am apărat! Cel puţin câţiva dintre consilierii locali şi toată 
lumea ştie că nu ne-am plimbat prin Primărie pe aici vreodată în interes personal ci chiar 
în interesul cetăţeanului. Aş fi vrut să vă retrageţi aceste cuvinte sau măcar să spuneţi la 
cine vă referiţi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Se cuvine cred, ca în încheiere, să mulţumesc şi eu doamnei Corina Oprişiu 
datorită căreia pe parcursul acestor 2 luni de zile am salvat o situaţie grea în municipiul 
Deva, o debandată lăsată voit, o debandată făcută aşa cum spunea inclusiv doamna 
Oprişiu de multe ori cerându-i-se ei şi grupului P.D.L. să se alăture unor iniţiative 
neplăcute, nedorite pentru noi toţi şi care au dus la acea perturbare a activităţii Primăriei. 
Pe parcursul celor 2 luni, iată că datorită dumneaei s-a aşezat liniştea, aparatul a început 
să funcţioneze, iar cinstea şi onestitatea pe care le are de la familie sau le-a învăţat in 
cursul anilor au făcut-o pe de o parte să satisfacă vanitatea şi orgoliile nemăsurate ale 
unui fenomen pe care de astăzi noi îl numim “un fenomen al şoferului” sau “al şoferului 
beat”, chiar mai mult de atât, şi să se retragă cu bun simţ dintr-o clică care nu a onorat-o 
şi nu i-a făcut plăcere să le dea satisfacţie cu diferite tertipuri, repet, la care a fost martoră 
în puţinul timp în care a stat în această Primărie.  
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Ca urmare, noi îi mulţumim încă o dată, credem că vom avea în continuare în 
doamna Oprişiu un sfetnic bun, un colaborator bun.  

Pot să vă spun domnule consilier Ţonea, cred că hoţii ar trebui căutaţi pe acolo pe 
unde stau ascunşi. Sigur că domnul Ţonea îi găseşte că are mijloacele şi specializarea 
necesară. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 De turnător în masă! 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu pot să spun că mă simt onorat să fiu alături de doamna Corina în aceeaşi 
organizaţie ca şi consilier. Dacă aţi şti ce a făcut dânsa în viaţa asta, vă daţi seama că 
este o luptătoare şi eu zic că Primăria pierde foarte mult prin plecarea dânsei, care este o 
demisie de onoare, şi mi se pare normal să nu vrea în continuare să păţească toţi colegii 
noştii liberali ce a păţit colegul nostru Morar, care este iarăşi un om de onoare şi a făcut 
treabă bună unde a lucrat. Îi vine rândul şi la David, îi vine rândul şi la fiecare, vor fi daţi 
afară. Atunci Corina este normal, ca om, nu poate să accepte acest lucru şi este corect. 
Încă o dată vreau să spun că o felicit pentru gestul acesta, că a fost un gest deosebit şi 
aduce mult pentru partidul din care facem parte. 

D-na Oprişiu Corina 
 Mulţumesc tuturor. Domnule Ţonea, am crezut multe, dar nu am crezut că 
scrisoarea mea deschisă vă va da prilejul şi astăzi să aveţi obişnuitul recital de populism 
cu care ne obişnuiţi de la început. Am sperat că gestul meu o să-l înţelegeţi, dar îmi pare 
rău, nu-mi retrag cuvintele, aceasta este părerea mea şi de aceea am şi semnat-o. 
Mulţumesc. 
 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.160/2010 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alegerea 

Viceprimarului municipiului Deva. 
Dl.Oană Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre necesită vot secret. 
Rog să se facă propuneri.  
Dl.David Ioan 
După consultarea multor dintre colegi, a tuturor, am ajuns la concluzia că merită să 

candideze pentru acest post, deci propunerea noastră este domnul Morar Marcel. 
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Dl.Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt alte propuneri, luăm o pauză pentru întocmirea buletinelor  de 
vot cu propunerea făcută. 

După distribuirea buletinelor de vot, invit consilierii la vot - în cabinele special 
amenajate. 

Comisia a procedat la numărarea voturilor secrete. 
Vă rog să-mi permiteţi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul alegerii  

viceprimarului.  
La vot au participat 19 consilieri 
19 voturi valabil exprimate. 
Rezultatul votului secret 19 “pentru”. 
In urma votului secret exprimat a fost adoptată Hotararea de consiliu 

nr.161/2010, privind alegerea viceprimarului municipiului Deva  
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  19 voturi “pentru”. 
 

Punctul 1 
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 si completata. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.162/2010 
 

Punctul 2 
           Dl. Primar Mircia Muntean  
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in 
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administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva.  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Din punctele introduse la articolul 2, eu zic că iniţiatorul a greşit total. Este anormal 
ca un  

partid politic care are reprezentanţi în Parlamentul European, în Consiliile Judeţene şi în 
Consiliile locale să i se anuleze dreptul de a exista, prin anularea, prin refuzul de a-i 
prelungi contractul de închiriere.Vreau să spun, chiar dacă ar fi adevărată, există anumite 
restanţe, chiar dacă ar fi adevărată motivaţia că nu şi-a plătit anumite obligaţii către 
Consiliul local, exista şi altă formă, până la a refuza să prelungeşti spaţiul în care îşi 
desfăşoară activitatea un partid politic. O spune asta un fost comunist – cum spunea 
domnul Primar – şi un fost securist, nu un fost turnător la securitate. Deci, încă o dată 
repet, lucrurile astea sunt inadmisibile într-o societate modernă şi democratică. Am luat 
apărarea dacă vă aduceţi aminte şi P.U.N.R.-ului şi P.N.Ţ.C.D.-ului care nu au nici 
activitate dar am spus că este normal într-o democraţie pluripartidică, fiecare partid să 
aibă un spaţiu unde să-şi desfăşoare activitatea.  

Eu v-aş întreba dacă oare numai P.R.M.-ul este cel îndatorat, nu şi-a plătit 
obligaţiile către Consiliul local? Oare de ce s-a recurs numai la forma asta ultimă, de ce 
nu s-au încercat şi alte metode? Eu asta spun acum, să scoatem de la articolul 2, punctul 
1 şi 3 şi să le dăm un termen să-şi achite obligaţiile - deşi m-am interesat şi nu au nici o 
obligaţie de plată către Consiliul local, dimpotrivă îşi depun cerere pentru a cumpăra 
acest spaţiu pe Legea specială pentru cumpărarea spaţiilor de către partidele politice. Să 
le dăm un termen în care au eventual obligaţia să-şi achite până la 31 decembrie, şi 
începând cu 1 ianuarie 2011, dacă într-adevăr persistă şi au aceste defecţiuni de 
funcţionare să revină şi să nu li se mai prelungească contractul. 
 În privinţa spaţiului Asociaţiei Corvinia, trebuie să vă spun şi să vă aduc aminte că 
este o asociaţie pentru tineret. Le-am oferit spaţiu acesta - pentru activităţi, într-o situaţie 
deplorabilă, oamenii aceştia nu au bani şi au căutat sponsori şi încearcă să remedieze şi 
să facă spaţiul funcţional. Dacă nu le dădeam spaţiul acesta asemănător cu o cocină, 
acolo poate că erau funcţionali şi acum şi mergea, funcţiona mai departe. Este o asociaţie 
non-profit, o asociaţie pentru tineret. 
 De aceea, propun ca punctul 1 şi 3 să fie scoase din articolul 2 şi să le dăm un 
termen până la 31 decembrie să-şi remedieze aceste probleme şi să devină funcţionale şi 
cu datoriile achitate către Consiliul local. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vreau să supun atenţiei colegilor consilieri că în Expunerea pe care 
dumneavoastră o faceţi, domnule Primar, scrie aşa: “Organizaţia P.R.M. Judeţeană 
Hunedoara, cu destinaţia de sediu de partid, a avut întârzieri mari la plată a chiriei lunare 
precum  şi a penalităţilor aferente, atât în anul 2009 cât şi în anul 2010”.  
 Vreau să vă spun că aceste penalităţi au fost calculate în urma controlului Curţii de 
Conturi în luna decembrie. Factura a ajuns la noi, cu penalităţile de întârziere în luna 
ianuarie. În momentul de faţă organizaţia P.R.M. şi-a achitat atât calculul chiriei până la 
ultima factură pentru luna iunie, care are termen de plată în 15 iulie. Vreau să informez că 
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în luna aprilie a fost plătită o sumă a penalităţilor, iar la începutul lunii iunie au fost 
achitate integral penalităţile aferente întârzierilor de plată a chiriei. 
 Deci, la momentul actual, Partidul România Mare nu are nici o datorie către 
Consiliul local şi nici penalităţi neachitate. De aceea, consider că nu este legal, este un 
abuz faptul că s-a  formulat direct cererea de a nu mai prelungi contractul P.R.M. şi direct 
de a rezilia acest contract în condiţiile în care în celelalte partide, pentru P.S.D. şi P.C., 
sunt două sedii în care funcţionează aceste partide. Eu aş vrea să cer executivului o 
situaţie în care să-mi arate şi situaţia plăţilor celorlalte partide, dacă într-adevăr celelalte 
partide au fost atât de corecte şi au achitat această chirie la timp. Sunt foarte curioasă! 
 Vreau să vă spun că Partidul România Mare a formulat cerere de cumpărare a 
spaţiului şi  şi a înregistrat-o în cursul zilei de astăzi cu nr. 20165/29.06.2010. Faptul că 
încercaţi să ne luaţi acest spaţiu, noi considerăm că este o discriminare la adresa 
Partidului România Mare de a ne lua posibilitatea de a ne desfăşura activitatea pe raza 
municipiului Deva. 
 Vreau ca acest punct să fie amânat până la momentul în care… Vreau să văd şi 
eu cum stau celelalte partide, dacă au fost atât de corecte şi dacă nu au avut nici o 
întârziere şi nici o penalitate şi dacă au plătit. Noi suntem la zi în momentul de faţă şi nu 
ni s-a emis nici o somaţie până acum să ne spuneţi că datorită faptului că nu am plătit ne 
reziliaţi contractul. Aş vrea după această clarificare, vreau să vedem care este poziţia 
colegilor consilieri. 
 Vă mulţumesc. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Cât de frumoase şi interesante sunt cuvintele grăite de anumite persoane ale 
consiliului atunci când le este lezat interesul. Atunci când sunt loviţi în interesul lor 
personal, tremură toţi, se dau peste cap, vin cu cuvinte înduioşătoare să ne arate nouă, 
populaţiei, cât sunt ei de buni, cât sunt ei de corecţi şi de cumsecade. Aceste persoane, 
care nu mai vreau să le cataloghez, pentru că şi aşa jignirile au ajuns la un fenomen 
extraordinar în municipiul Deva, vreau să spun că aceleaşi persoane în urmă cu 3-4 luni 
de zile şi mă bucur că este prezent aici şi domnul Vicepreşedinte Costel Avram pe care-l 
salut şi care mă ştie de mult timp şi este ferm convins că nu o să-i iau nici spaţiul şi este 
ferm convins că nu o să … dar, dacă există o variantă de înţelegere să-i putem oferi ceva 
mai bun decât există, poate mai central decât există. Sigur că am luat în calcul că acest 
spaţiu este lângă Primăria Municipiului Deva şi aşa cum această distinsă doamnă, 
prietenă, care ne dă exemple de moralitate, vine acum şi ne spune ce să facem, cum a 
plătit P.S.D.-ul sau P.N.L.-ul sau nu a plătit chiria, nu este aia o problemă, până la urma 
urmei că o să plătească toţi, mai repede sau mai târziu va trebui să plătim, că suntem 
partid politic sau nu, aşa cum plăteşte toată lumea.  
 Problema este că această distinsă doamnă a ştiut să scoată secretarul în stradă, 
Primarul în stradă, consilierii în stradă, iar acestor oameni li s-a spus “să vă restrângeţi, 
să vă restrângeţi birourile, să scoateţi directorii afară”. Am avut o analiză cu toţi trei 
directorii de azi dimineaţă. Domnilor, în 1 septembrie avem vizita Primarului din Arras, nu 
a mai fost de 5 ani, de 4 ani în municipiul nostru, avem revenirea din concediu de 
maternitate a doamnei Secretar, avem Administrator unic. Nu putem să stăm toţi într-un 
birou - pe care rog presa şi vă rog colegii din executiv să-l deschideţi aici… 
 Dl.Moş Ovidiu 
 La  final. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Acum să meargă, presa nu are probleme, nu consilierii. Presa se poate duce să 
deschidă uşa şi să vadă.ce.. iar domnul consilier Avram să nu ne pună şi el un sprijin mai 
ales că este aici, să fie alături de noi să spună “domnule, uite, din cele 40 de camere care 
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stau nesimţite, patrimoniul Municipiului Deva de drept..”, pentru că, Comisariatul nu avea 
ce căuta în patrimoniul Consiliului Judeţean, s-a luat pe sub mână, cum ni s-a luat şi 
CEC-ul, cum ni s-a luat şi Banca Naţională printr-un abuz de putere. A trebuit să revină 
Guvernul României şi să ne dea două camere ca să avem Stare civilă, altfel rămâneam şi 
fără Stare civilă, lua Consiliul Judeţean şi Starea Civilă. Domnul Costel Avram poate 
vedea cum stau camerele libere vis-à-vis şi cum noi nu avem unde să ne desfăşurăm 
activitatea. Nu este nici o problemă, dar să nu mai vină dl.Ţonea să ne dea exemple de 
moralitate, să spună cum cresti taxele, ce documente emiti, cum le emiti, nu mai 
răspunde niciunul de nimic. Consilierii bine merçi… Şi ei trec printr-o pauză pentru că a 
intrat Curtea de Conturi în sala lor de vis-à-vis. Şi consilierii personali s-au sacrificat, este 
de 3 luni Curtea de Conturi. Nu suflă o vorbă domnul Ţonea cine o trimite şi cine o aduce 
şi cine o ţine aici. Noi ne bucurăm, că ne dovedim legalitatea documentelor şi cel puţin în 
ultimii 15 ani de zile există pe municipiul Deva descărcări de gestiune. Cum s-au obţinut, 
cum nu s-au obţinut este oglinda pe care nici măcar Consiliul Judeţean nu o are, dar alte 
primării! Să nu mai vorbesc de alte primării din judeţ, unde sunt cearceafuri, cearceafuri 
întregi de reclamaţii şi penalităţi pe executivul acelor primării. 
 Aici vreau şi eu o mână întinsă. Domnule Vicepreşedinte, dă-ne domnule acceptul 
pentru 3 camere de la Comisariat, aşa cum noi v-am dat Teatrul, aşa cum noi v-am dat… 
vă dăm tot ce vreţi, vă satisfacem orice orgoliu, dar o mână de ajutor pentru că spaţiul 
dumneavoastră este lângă Primărie domnule Costel Avram. Şi eu sunt dispus să vă dau 
7 camere, vi le dau unde vreţi, vi le dau unde vreţi dumneavoastră, vi le dau lângă Lido, 
vă dau de oriunde credeţi dumneavoastră că împreună putem găsi o soluţie, dar nu mai 
dau spaţiile de lângă Primărie să-mi mut serviciile în Gojdu sau nu ştiu pe unde. Abia le-
am adunat aici lângă executiv, pentru că ai nevoie de un serviciu şi durează 20 de minute 
să-ţi vină un om. Ai oameni in audienţă care aşteaptă jumătate de oră să vină cineva de 
la Serviciul social sau cineva de la Cadastru. Aţi făcut-o, haideţi să o rezolvăm. Am 
înţeles “domnule, am vrut să-i dăm o lecţie la primar” o lună, două, trei, patru, cinci, şase, 
şapte, dar s-a terminat. Nu mi-e greu! Mi-e foarte uşor, mâine spun “domnule, renunţ la 
cei 3 directori că asta este, le iau spaţiile şi avem unde sta”. Pot să fac acest lucru, dar nu 
cred că trebuie să ajungem aici. Pot să iau contabilitatea şi să o mut unde? Să o mut pe 
coridor, că îmi iau spaţiu meu înapoi. Dar, nu cred că asta este situaţia, să vină să ne dea 
fiecare lecţii şi ei să jecmănească cu 10 mâini şi să fure cu 10 mâini. 
 Nu am auzit vreodată pe dl.Ţonea, acest om care ne dă lecţii de moralitate în 
fiecare şedinţă, să se zbată pe proiecte, un metru, domnule Ţonea, 1 metru domnule 
Ţonea, sunteţi de o indecenţă si o lipsă de moralitate. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Cuvântul ăsta să nu-l mai aud din gura dumneavoastră! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule, sunt stupefiat de dumneata ce iresponsabil eşti, domnule ce individ poţi 
să fii! Nu te-ai zbătut niciodată pentru 1 metru cub al municipiului, pentru un spaţiu al 
municipiului, pentru un drept al municipiuluil, pentru dreptul consiliului. Faceţi numai 
demagogie, domnule Ţonea. 
 Dl.Ţonea Vasile 

Dumneavoastră v-aţi zbătut pentru castele din America! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Nu te-am văzut zbătându-te cu nimic. Minţiţi într-una în faţa camerelor că s-a mărit 
taxa. Cine ştie, domnule, din executiv, ştiti careva, ati mărit vreo taxă şi nu ştiu eu şi ştie 
numai domnul Ţonea? Spuneţi, aveţi posibilitatea. Spuneţi dragi consilieri, spuneţi-i la 
domnul Ţonea, vă rog să-i răspundeţi. Ştiţi de vreo taxă mărită? Poate cineva mări taxa la 
populaţie? Nu! Face o diversiune continuă în stilul lui criptocomunist, ori nu putem tolera 
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această minciună şi această demagogie ieftină. Te rog frumos, te rog frumos domnule 
Ţonea, nu ne mai aburi, suntem aburiţi destul de poveştile dumneavoastră! 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Moş, vă rog frumos să supuneţi la vot amendamentele.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Îl retrag. Îl retrag de pe ordinea de zi şi facem o şedinţă extraordinară. Chiar rog pe 
cineva să vină, o comisie să se ocupe de treaba aceasta, trebuie să găsim soluţii. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Îl retrageţi? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Îl retrag de pe ordinea de zi.  
 Dl.Ţonea Vasile 
 Atunci, de ce ne-am mai certat?! 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
 
Punctul 3  

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

Consiliului local nr.140/2010 privind adoptarea unor masuri in vederea vanzarii locuintelor 
pentru tineri, destinate inchirierii, situate in imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.163/2010 
 

Punctul 4  
           Dl. Primar Mircia Muntean  
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   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Garaj, 
magazie, filigorie” Deva, str.Scorus, nr.24, jud.Hunedoara.  

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.164/2010 
 
 
 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
D+P+E” Deva, str.Vulcan – prelungire, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.165/2010 
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Punctul 6  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere pana la 
nivelul vitrinei alaturate si functionalizare spatii comerciale, pentru functiunea Farmacie” 
Deva, b-dul Decebal, bl.22, parter, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.166/2010 
Punctul 7  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spatiu 
comercial – prin prelungirea accesului pentru aprovizionare – pana la limita fatadei 
laterale” Deva, b-dul Decebal, bl.22, sc.A, parter, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.167/2010 
 

Punctul 8  
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, localitatii componente si a satelor 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. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.168/2010 
Punctul 9  

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

la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.415/2008 privind aprobarea cererilor 
de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala in baza Legii nr.15/2003, republicata. 

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

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.169/2010 
 

Punctul 10  
Dl. Primar Mircia Muntean  
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 a avizat favorabil. 
D-na David Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.170/2010 
Punctul 11  

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

la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva nr.298/2006 si nr.308/2007. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.171/2010 
 

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

transmiterii in folosinta gratuita catre Episcopia Devei si Hunedoarei a imobilului situat in 
Deva, la intersectia str.Minerului cu str.Bejan. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
D-na David Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.172/2010 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acceptarea unei 

donatii din partea numitilor Gabor Remus, Bodrean Ioan, Rusu Daniel, Bordea Claudiu, 
Ignat Fabiola, Folea Ovidiu, Huber Andreas si Muhlbauer Claudia pentru realizarea unei 
strazi. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.173/2010 
 

Punctul 14  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acceptarea unei 

donatii din partea numitilor Ignat Fabiola, Huber Andreas si Muhlbauer Claudia pentru 
realizarea unei strazi.   

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

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.174/2010 
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Punctul 15  

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

inchiriere tarc pentru comercializarea de pepeni pe domeniul public. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.175/2010 
 

Punctul 16 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.25/2008, privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investitia 
„Amenajare P-ta Victoriei” Deva, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.176/2010 
 

Punctul 17 
Dl. Primar Mircia Muntean  

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.63/2010 privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajare Piata 
Victoriei” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a 
cheltuielilor aferente proiectului. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na David Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.177/2010 
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Punctul 18  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local nr.19/2010 privind aprobarea Programului local multianual 
pentru cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl. Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.178/2010 
 
 
 

Diverse 
 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Au apărut tot felul de vânzători ambulanţi de bureţi, atât în zona pieţei cât şi în 
zona Mioriţa. Nu sunt producători. Eu zic că este un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, 
aceste persoane nefiind autorizate să vândă ambulant ciuperci. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Poliţia Comunitară să verifice. 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Până acum nu am primit nici o sesizare în acest sens. 

Dl.Moş Ovidiu  
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 29 iunie 2010 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

     Moş Ovidiu               Jr. Augustin Socol 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


