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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 22 ianuarie 2010,   în şedinŃa ordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva  

 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.38/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 20 consilieri din numărul total de 20 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari Oancea 
Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, domnul secretar 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 reprezentanŃi ai mass-mediei. 
D-na Chişotă Roxana 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 20 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
18 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl Ghergan Florian. Întârzie la şedinŃă domnul consilier Oană 
Nicolae Florin. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei. 

D-na Chişotă Roxana 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 21 decembrie 2009, 23 decembrie 2009 şi din 
30 decembrie 2009, precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.  

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

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 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 procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data data de 21 decembrie 2009, 23 decembrie 2009 şi din 30 decembrie 2009 
însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestora.  

 
Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva din data de 21 decembrie 2009 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.2437/2009, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Chisota Roxana 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 28 de puncte si 4 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 32 de hotarari, respectiv de la nr.439-470.  
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Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 21 decembrie 2009.  
 

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 23 decembrie 2009 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.2501/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Chisota Roxana. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, respectiv de la 
nr.471-473.  

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

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 30 decembrie 2009 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.2520/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Chisota Roxana. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 4 puncte. S-au adoptat 4 hotarari, respectiv de la 
nr.474 - 477.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 30 decembrie 2009.  
 

D-na Chişotă Roxana 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 decembrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 decembrie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 decembrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 decembrie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 decembrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 decembrie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.    
 
 
 
 
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiecte de hotărâri, privind:  
I. Informare privind activitatea Serviciului public local de asistenta sociala pe anul 

2009; 
II. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Ardelean Nelu; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva 

al doamnei Mermezan Ana Elena; 
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            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea 

comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Aprobarea noului stat de funcŃii pentru personalul din cadrul Serviciului public 
local de asistenŃă socială, serviciu cu personalitate juridică, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind 

aprobarea atribuirii 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; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Transmiterea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata utila de 32,06 mp., situat 

in Deva, B-dul 1 Decembrie nr.20B, parter, catre Asociatia pentru tineret Corvinia, 
cu destinatia de „sediu administrativ”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Transmiterea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata utila de 141,33 mp., situat 

in Deva, B-dul 1 Decembrie nr.20B, etaj I, catre Serviciul comunitar pentru 
cadastru si agricultura, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, cu 
destinatia de „birouri” pentru angajatii acestui serviciu; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului local nr.257/2008; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.229/2009 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale a 
Liceului Pedagogic „Sabin Dragoi” Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
– Regiunea Vest , precum si a cheltuielilor aferente proiectului; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.445/2009 privind aprobarea pretului local 

al energiei termice facturate populatiei si a subventiilor acordate de la bugetul 
general al municipiului Deva pentru acoperirea integrala a diferentei dintre pretul de 
producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Delegarea consiliilor de administratie a unitatilor de invatamant in vederea 

administrarii terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

12. Aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Deva, localitatii apartinatoare 
Sântuhalm si satele apartinatoare Cristur si Barcea Mica; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea prelungirii duratei concesiunii la Contractul de concesiune nr.38/2009; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.367/2009 si aprobarea asocierii 

municipiului Deva cu SC Landparking Cars SRL Deva, in vederea amenajarii si 
exploatarii parcarilor publice din municipiul Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
15. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Lucrari de reparatii curente la internatul 

Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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16. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.450/2009 privind aprobarea lucrarilor 
suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum de legatura intre 
strada Mihail Sadoveanu si bazinele de apa din municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
17. Aprobarea utilizarii fondului de rulment si aprobarea bugetului veniturilor si 

cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean    

18. Aprobarea majorarii tarifelor pentru lucrarile specifice de salubrizare a cailor 
publice de catre SC Salubritate SA Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
19. Aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru 

exercitarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata, in 
municipiul Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
III. Diverse 

 
D-nul Primar Mircia Muntean: 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Aprobarea deplasarii domnului Horvat Pavel, reprezentant al Primariei municipiului 

Deva la Szigetvar, Ungaria, in perioada 22 – 24 ianuarie 2010; 
2. Aprobarea Programului local multianual privind cresterea performantelor energetice la 

blocurile de locuinte din municipiul Deva; 
3. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea activitatii 

serviciilor de transport public local pe raza municipiului Deva;  
 

D-na Choşotă Roxana 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata.         
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 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.1-4,8,10,12,15,16,18,19, pct. suplimentare 1,2,3 se adoptă cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele:9,17 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:5-7,11,13,14  
se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea pct.8,14, pct. suplimentar 1, 3 necesita vot secret. 
 
 
 
 

I. Informare privind activitatea Serviciului public local de asistenta sociala pe anul 2009; 
II. Proiecte de hotărâri: 

Punctul 1  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii de drept 

a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Ardelean Nelu. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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D-na Chişotă Roxana 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.1/2010 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Mermezan Ana Elena. 

Dl. David Ioan 
Comisia de validare a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.2/2010 
 

            Invit in continuare pe doamna Mermezan Ana Elena sa depună jurământul prevăzut de 
lege. 
            Rog asistenta sa se ridice in picioare. 
 D-na Mermezan Ana Elena depune jurământul. 
 

Dna Chisota Roxana 
 În continuare, doamna Mermezan Ana Elena are drept de vot. 
 
 
 
 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean 
    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu 
modificarile ulterioare. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dna Chisota Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
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Potrivit unei cutume stabilite înainte, în locul rămas gol prin plecarea unui consilier  trebuie 
urmat de consilierul nou venit de la acelaşi partid. Propun ca în toate comisiile unde domnul 
Ardelean a fost membru, sa fie doamna Mermezan Ana Elena. 

Dna Chisota Roxana 
Da, dar nu cred că de astăzi doamna consilier poată să ne răspundă la avizele comisiilor. 

Comisiile au avut loc ieri. Eventual, de la următoarea şedinŃă. Doar de la şedinŃa următoare poate 
să-şi exercite poziŃia în comisii. 

Dl.David Ioan 
Sigur că da. 
D-na Chişotă Roxana 

            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.3/2010 
Punctul 4  

Dl. Primar Mircia Muntean 
       Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului stat de 
funcŃii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de asistenŃă socială, serviciu cu 
personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.4/2010 
 

Punctul 5 
Dl. Primar Mircia Muntean 

   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 
Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre 
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solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 art.6 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.5/2010 
 

Punctul 6  
Dl. Primar Mircia Muntean 

        Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosinta 
gratuita a spatiului in suprafata utila de 32,06 mp., situat in Deva, B-dul 1 Decembrie nr.20B, 
parter, catre Asociatia pentru tineret Corvinia, cu destinatia de „sediu administrativ”. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            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. 
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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.6/2010 
 

Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean 

        Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosinta 
gratuita a spatiului in suprafata utila de 141,33 mp., situat in Deva, B-dul 1 Decembrie nr.20B, etaj 
I, catre Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva, cu destinatia de „birouri” pentru angajatii acestui serviciu; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            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.7/2010 
 

Punctul 8 
Dl. Primar Mircia Muntean 

        Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 3 al 
Hotărârii Consiliului local nr.257/2008; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil, cu propunerea ca în locul domnului Ardelean Nelu să 

fie doamna Mermezan Ana Elena. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

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

Va rog sa faceti propuneri. 
Dl.David Ioan 
Propun ca în comisia respectivă locul domnului Ardelean să fie ocupat de doamna 

Mermezan Ana Elena. 
D-na Chişotă Roxana 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerea facuta. 
Rezultatul votului secret este următorul: au fost 19 voturi valabil exprimate, 19 voturi 

valabile. 
- D-na Mermezan Ana Elena – 19 voturi “pentru” 
Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Supun la vot art.IV 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.8/2010 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean 

   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.229/2009 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea, modernizarea 
si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Pedagogic „Sabin Dragoi” Deva” la Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest , precum si a cheltuielilor aferente proiectului. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura  a avozat favorabil. 
Dl.Cuiava Dorel 
Am o întrebare. Cine verifică calitatea lucrărilor, atât la Liceul pedagogic cât şi la Liceul  

energetic?  
Dl.Răchită Ciprian 
Un reprezentant de la societatea care execută lucrările şi un reprezentant de la Biroul 

investiŃii din cadrul Primăriei. 
D-na Chişotă Roxana 

            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. 
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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.9/2010 
 

Punctul 10 
           Dl. Primar Mircia Muntean 
      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.445/2009 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate 
populatiei si a subventiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea 
integrala a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice 
livrate populatiei. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
În sală este prezent şi domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 

            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.10/2010 
 

Punctul 11  
            Dl. Primar Mircia Muntean 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind delegarea consiliilor de 
administratie a unitatilor de invatamant in vederea administrarii terenurilor si cladirilor in care isi 
desfasoara activitatea. 
 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
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Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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.11/2010 
 

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

stradal al municipiului Deva, localitatii apartinatoare Sântuhalm si satele apartinatoare Cristur si 
Barcea Mica. 

Dl.Doicaru Gheorghe 
Din partea compartimentului de specialitate propunem ca la Cristur, denumirea străzilor să 

fie scrisa şi în limba maghiară si sa se indrepte greseala din strada Burdac să fie trecut strada 
Burdaie. 

Dl.David Ioan 
Aşa a fost. Altă propunere de modificare. Avem Şoseaua Hunedoarei, să rămână Calea 

Hunedoarei. 
Dl.Doicaru Gheorghe 
Este hotărârea consiliului din 2005, Şoseaua Hunedoarei, nu Calea. 
Dl.David Ioan 
Pe unele acte este Calea Hunedoarei, pe alte acte este Şoseaua Hunedoarei. 
Dl.Doicaru Gheorghe 
Este Şoseaua Hunedoarei. 
Dl.David Ioan 
Acest text care va merge la Prefectură să-l treceŃi şi în limba maghiară, cu ortografia 

corectă în maghiară. 
Dl.Doicaru Gheorghe 
Aceasta este propunerea, este făcut. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot cu modificarea adusa de catre 
compartimentul de specialitate. 

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. 
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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.12/2010 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 

concesiunii la Contractul de concesiune nr.38/2009. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            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.13/2010 
 

Punctul 14  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotararii 

Consiliului local nr.367/2009 si aprobarea asocierii municipiului Deva cu SC Landparking Cars 
SRL Deva, in vederea amenajarii si exploatarii parcarilor publice din municipiul Deva. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Doamnă Preşedinte, domnule Primar, stimaŃi colegi consilieri locali prin această iniŃiativă a 

domnului Primar Mircia Muntean se supune votului dumneavoastră un proiect de hotărâre prin 
care se solicită abrogarea unei hotărâri de consiliu votată de către noi toŃi, anul trecut, în 2009, prin 
care am stabilit că pe raza municipiului Deva, orice concesionare se face doar prin licitaŃie publică 
şi aceasta datorită faptului că avem într-adevăr nevoie de transparenŃă. Prin acest proiect pe care-l 
aveŃi dumneavoastră iniŃiat se solicită în prima lui parte abrogarea acestei hotărâri din 2009 şi în 
egală măsură asocierea prin încredinŃare directă de fapt cu o firmă Landparking Cars care dacă     
v-aŃi uitat atenŃi s-a înfiinŃat sub nr. J20/20 din 2010, deci este înfiinŃată în urmă cu 7-8 zile. Nu 
ştim nimic despre această firmă, nu ştim nimic despre activitatea acestei firme, dacă are sau nu 
experienŃă. În momentul în care perioada de contract cu Urban Construct se apropia de faza finală, 
de expirare, am hotărât împreună să facem un Caiet de sarcini prin care să concesionăm acest 
serviciu în condiŃii mult mai bune, în aşa fel încât greşelile făcute cu vechiul contract şi colaborator 
al nostru, Urban Construct - căruia am avut multe de reproşat, să nu mai aibă loc în acest nou 
contract. Dumneavoastră aŃi aprobat Caietul de sarcini, s-a stabilit o licitaŃie. La prima licitaŃie 
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datorită condiŃiilor pe care le-am impus de comun acord, nu s-a prezentat nimeni. În mod normal 
aveam obligativitatea să revenim cu o nouă licitaŃie şi binenŃeles prin votul dumneavoastră 
eventual să schimbăm condiŃiile din Caietul de sarcini. Nu s-a revenit cu o a doua licitaŃie şi iată 
aveŃi pe ordinea de zi un proiect care prevede abrogarea licitaŃiilor municipiului Deva şi 
încredinŃările directe cu firme care sunt înfiinŃate de mai puŃin de o săptămână şi care nu au nici 
măcar o balanŃă de contabilitate. 

În consecinŃă, ieri au avut loc comisiile de specialitate. S-a votat în unanimitate de către toŃi 
consilierii împotriva acestui proiect de pe ordinea de zi. Ieri am avut, în calitatea mea de Preşedinte 
al PNL-ului pe Municipiul Deva o discuŃie cu consilierii aparŃinând grupului Partidului NaŃional 
Liberal care ieri au votat şi ei împotriva acestui punct. Nu ştiu astăzi îşi mai menŃin sau nu, dar 
sper să-şi mai menŃină punctul de vedere din comisiile de ieri. Deci, eu personal voi vota împotriva 
acestui punct. 

Partea a doua a discuŃiei şi a speech-ului meu este legat de următorul fapt. Dacă tot se 
vehiculează că în acest an de criză, Guvernul va solicita administraŃiilor locale diminuări de 
personal, sunt colegii din partea stângă a mea care m-au întrebat în nenumărate rânduri “ne mai 
disponibilizaŃi?” . Nu am putut să dau un răspuns clar, dar dacă tot se vor face disponibilizări eu vă 
propun ca acest serviciu, deci parcările publice să fie luate în administrarea SPIGM-ului, a 
serviciului public din cadrul Primăriei, iar dacă eventual se vor face disponibilizări o parte din 
personalul care va fi disponibilizat să fie retransferat pentru parcările publice. Toate veniturile vor 
veni din încasări şi se vor transfera la bugetul local şi cred că toată lumea va fi mulŃumită. 

Vă mulŃumesc. 
Dl.łonea Vasile 
Şi în rândul trecut când s-a pus problema asocierii în vederea administrării parcărilor, eu 

am fost împotrivă atunci. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Foarte corect. Mă bucur. 
Dl.łonea Vasile 
Şi atunci unul dintre motive a fost faptul că acele redevenŃe care reveneau Primăriei erau 

jignitor de mici. Atunci am propus ca soluŃii, dacă vă aduceŃi aminte – şi eu mi le menŃin – în 
ordinea aceasta am spus: prima – un serviciu subordonat Consiliului local care să administreze 
aceste parcări. Revenind la ideea domnului viceprimar că s-ar putea în perspectivă să aiba loc 
restructurări de personal şi se poate să se ofere un loc de muncă, şi aici s-ar găsi un loc aducător şi 
de beneficii Consiliului local şi pentru Primărie. Punctul doi, ca a doua soluŃie în ordinea 
priorităŃilor am propus atunci, organizarea de licitaŃii publice, nu asocierea pentru că asocierea 
aceasta naşte interpretări, s-ar putea să fie în cazul acesta de faŃă, s-ar putea să nu fie nimic dubios 
dar naşte automat, puncte de întrebare, să spunem, nu acuzaŃii. De aceea eu merg şi păstrez 
aceleaşi soluŃii ca şi rândul trecut. Să mergem pe ideea -  şi mie mi se pare cea mai salutară în 
condiŃiile actuale - a unui serviciu subordonat Consiliului local. Următoarea etapă, dacă nu se 
ajunge la această soluŃie, să fie concesionarea prin licitaŃie publică a acestui serviciu. 

Dl.David Ioan 
Vreau să fac câteva precizări. Dacă vă aduceŃi aminte, colegii care sunt la al II-lea, al III-a 

mandat, noi am avut o societate care a administrat parcările şi a câştigat această calitate prin 
licitaŃie publică. În scurtă vreme am renunŃat, fiind foarte multe motive.  

 
Acum, discutând, faŃă de problemele de faŃă, o să vă amintesc că atunci când am discutat de  

renegocierea contractului cu Urban Construct, noi am făcut un calcul în care solicitam o sumă ceva 
mai mare sau poate mult mai mare la vremea respectivă decât primeam anual. Sigur că Urban 
Construct nu a acceptat acest lucru motiv pentru care am ajuns în situaŃia de faŃă. 

Cât priveşte afirmaŃia potrivit căreia salariaŃii sau cei care vor fi disponibilizaŃi,vor merge 
să încaseze iarnă - vară, zăpadă - ploaie, maşinile din parcări, un referent cu studii superioare sau 
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chiar cu studii medii să încaseze maşinile la colŃul străzii sau la piaŃă sau în altă parte. Această 
chestiune mie mi se pare puŃin forŃată, nu o văd realizabilă. 

Pe de altă parte, la licitaŃia pe care am organizat-o nu s-a prezentat nimeni, absolut nimeni, 
motiv pentru care încă nu s-a făcut a doua licitaŃie pentru că nefiind doritori am rămas în această 
situaŃie de a nu avea ce face cu aceste parcări. Prin urmare,vrem sau nu, ne place sau nu ne place 
ne rămâne tot această asociere, cu prima care este, cine este, cum este ş.a.m.d. Rămâne de discutat. 
În Comisia juridică am discutat aceste aspecte, avizul dat a fost favorabil doar că s-a opinat că aşa 
cum a spus domnul łonea ar fi mult mai bine pentru Consiliul local să-l administreze printr-un 
serviciu propriu, să administreze parcările printr-un serviciu propriu.  

Prin urmare, opinia mea este că, este mai bine să mergem pe această asociere. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
O corectură. Nu vreau să vă întrerup. Avizul a fost negativ, poate votul dumneavoastră a 

fost pozitiv. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
A fost favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Din punct de vedere al legalităŃii la Comisia juridică  s-a dat aviz favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
HaideŃi să ne respectăm toŃi şi să vorbim toŃi pentru că trebuie să iasă o idee corectă şi să 

alegem cea mai bună soluŃie. ToŃi suntem…dacă vorbim în contradictoriu… Şi eu am ridicat mâna 
de 10 minute şi …. 

Dl.łonea Vasile  
Nu vreau să vă ascund faptul că au venit oameni la partid la mine şi au spus când au fost în 

discuŃie parcările, de ce nu se parchează gratuit pentru că, parcările sunt amenajate din bani 
publici, deci de către Consiliul local din banii donaŃi, adică din impozitele şi taxele locale şi au 
spus “de ce ne mai luaŃi încă o dată bani când noi am plătit aceste parcări”. Administratorul vechi 
nu a făcut nici un fel de investiŃii, ştiŃi foarte bine treaba aceasta. LăsaŃi-le gratuite că sunt făcute 
de noi, nu de altcineva. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Înainte de a da cuvântul şi celorlalŃi trebuie să facem câteva precizări. Nu este o chestiune 

de joaca si a incepe acum sa spunem ca rezolvarea problemei “imi trimit şoferul la examen şi 
restructurare o fac ca ma duc si scot functionarii in strada”, asa cum spunea si dl David, umblând 
cu tasca cu biletele si cersind bani de la unul si de la altul. Nu cred ca functionarii publici, nici din 
primaria Deva nici din alte primarii, merita aceasta soarta. Ei au variante si exista sindicate care ii 
protejeaza si ar trebui sa abordam in mod serios aceasta problemă 

A doua chestiune asa cum s-a spus au fost trei randuri de licitatii inainte ca domnul Oancea 
personal sa dea, asa cum a dat de altfel, si a facut un lucru extraordinar de bun, desi toti l-ati atacat 
aici,  Piata Devei, unde s-a ocupat personal, l-ati injurat, nu la incurcat nimeni, si acum piata merge 
si functioneaza, repet cu o firma facuta peste noapte - in ziua aia s-a facut. Tot asa exista o firma 
care si-a asumat o responsabilitate, tripla fata de ce a existat in vechiul proiect, cu aparatura, pentru 
ca niciodata, domnul Oancea, domnul Muntean, doamna presedinta, domnilor reprezentanti de la 
presa, niciodata cu tasca in mana nu o sa mai adunam bani din parcari. In orice stat civilizat, in 
orice oras modern din Romania exista parcari cu plata, pentru ca este un numar mai mare de 
masini si atunci cei care doresc sa aiba masina in fata magazinului sau in fata terasei unde isi beau 
cafeaua trebuie sa plateasca. Asa e si la Bucuresti si la Timisoara, la Cluj si la Alba si la 
Hunedoara daca vreti, sa nu mai vorbim in toata Europa - de aceea le taxam. Din punct de vedere 
al taxarii nu exista si nu ma voi opune si eu la randul meu decat sistemului totalitar. Oamenii cu 
tasca trebuie sa dispara, chiar daca dispare si domnul viceprimar, cu ei cu tot, cu taxa cu tot, dar nu 
va mai vinde nimeni bilete cu tasca, indiferent, asa cum nu va mai vinde in piata cu lada si cu sacul 
in spate ca pe vremea lui “neghiobu”. Toata lumea va intra in normalitate si asta se va face cu 
aceasta firma, daca nu o votati, nu o votati. Daca insa o analizati profund si veniti cu idei de 
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imbunatatire eu sunt prietenul dvs. si al cetatenilor municipiului Deva, sa-l citez pe dl. presedinte 
Basescu, si mergem mai departe si facem o treaba buna, dar a veni aici si a va opune ca toti 
functionarii publici si a spune ca… domnule nu pot sa ofer acest procent, nu pot sa ofer aceasta 
mare investitie, nu am cum, eu vreau aceeasi varianta. Aceeasi varianta nu se mai poate, ne injura 
lumea si multi ati fost nemultumiti, si imi pare rau, unul dintre dumneavoastra mereu a spus aici in 
Consiliul local, a spus ”domnul primar nu functioneaza bine parcarea, luati masuri, domnul primar 
faceti ceva, domnul primar haideti sa rezolvam”. Atunci haideti sa o rezolvam impreuna, nu 
domnul Oancea, nu eu, nu dumneavoastra, ci impreuna cu acest aparat sa scoatem cel mai bun 
model care exista pentru municipalitate. Va rog cântariti de zece ori si nu o luati in gluma si nu 
mai suportati... Presa trebuie sa-si faca datoria, micile animozitati ce exista intre mine si domnul 
viceprimar si un consilier vor fi totdeauna in viata, nu se inteleg in toate sferele profesionale 
oamenii, dar suntem oameni maturi si haideti sa gasim o varianta buna, pentru ca asa cum am fost 
de acord cu piata si va rog frumos, mi-am asumat toata responsabilitatea acestei piete, nu am avut 
nici cel mai mic amestec in nimic si nu am, va rog sa ma credeti, daca am vazut ca proiectul 
dumneavoastra merge, atunci am spus “bravo Oancea, dute mai departe”. Tot asa trebuie si 
dumnealui sa taca, pentru ca, trebuie sa rezolvam si aceasta problema, a transportului, a taxarii din 
parcari si a gunoaielor. Trebuie sa va spun si cu gunoaiele ce se intampla in municipiul Deva si 
cine sunt cei si unde se duc si se varsa in fiecare zi, si vi dau cu nume si cu asta inchei si va spun 
ultima problema, problema taxarii din parcari este ca in orasul asta mic, in care ati vazut si acest 
furt major care s-a pus asupra municipalitatii din noiembrie, care 15 miliarde ni se sustrag din 
buget si ni se spune acum de secretarul de stat ”stiti acum 2 ani ministrul de atunci a gresit ca a dat 
primarilor acesti bani”. Deci, Deva pierde 15 miliarde lunar. Nu stim daca o data cu transele 
comunitatii europene, despre care se tot vorbeste, vor mai fi alimentate conturile noastre sau vom 
pierde definitiv acesti bani. Dar sa stiti ca marea problema a acestui oras este ca oamenii vin si 
spun ”eu sunt prieten cu consilierul, eu sunt prieten cu primarul, eu sunt de la SRI si sunt in 
misiune, eu sunt de la Garda financiara, eu sunt de la mediu, eu sunt de la judecatorie” si atunci 
baiatul ala cu tasca, de care tot spuneti aici, ala ce o sa faca? cine va trimis? Pai sunt varul 
comandantului politiei. Plecati mai departe. Si nu il taxeaza, acest lucru se intampla si la telecabina 
si la patinoar, si se va intampla si la Aqua Land. Asta este marea problema. Ori suntem barbati si 
rezolvam ceva numai electronic pentru ca macar la aparat stie ca trebuie sa bage banii, si daca nu 
vine masina si o ridica. O ridica si nu are decat sa plateasca, sa mearga in capatul orasului, daca 
incalca legea. Dar haideti sa fim fermi si sa terminam o data, deja este prea mult, ala este de la 
presa, ala este de la primarie, intru-na exista unul care sa nu ii ridici masina chiar daca a parcat pe 
zona verde, sa nu il taxezi la telecabina chiar daca urca fara bilet, sa nu-l taxezi la patinoar ca este 
prieten cu un consilier. Cu asta trebuie sa terminam si nu putem sa terminam cu oamenii, oamenii 
sunt si ei la randul lor sedusi de tot felul de aspecte, si atunci trebuie, cu aparatura, asa cum a facut 
si domnul viceprimar, si a rezolvat o problema, a pietei, tot asa trebuie sa inteleaga ca si aceasta 
problema se rezolva, si o rezolvam. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Apreciez cuvintele laudative, ale domnului primar, la adresa mea, sunt convins ca ii e greu 

sa conduca Primaria municipiului Deva fara mine, dar as vrea sa va spun un singur lucru. In 
calitatea mea de vieceprimar de formare economist, dansul este inginer. Intre 1800 de euro/luna 
care inseamna undeva la 65 de milioane cat ar plati aceasta firma si cele aproape 800, intre 800 si 1 
miliard pe care l-ar incasa Primaria municipiului Deva prin serviciul care ar fi administrat de catre 
SPIGM in vederea taxarii acestor parcari, este diferenta foarte mare. Tocmai pentru ca este un  

 
buget de criza, tocmai ca de la Guvern am pierdut fonduri importante, cel putin in parte sa 
compensam prin aceasta mai buna colectare, ori cea mai buna colectare e atunci cand o facem noi 
prin serviciul SPIGM si nu printr-o redeventa, care ne-o da sau nu ne-o da firma respectiva. Va 
multumesc. 

Dl. Oana Nicolaie Dorin 
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Ieri la comisia juridica problema s-a pus din punct de vedere juridic s-a dat aviz favorabil. 
In acest moment eu consider ca nu suntem in masura sa votam aceasta hotarare si cer amanarea  
luarii in discutie a hotararii in sensul ca noi nu am discutat si nu s-a stabilit durata asocierii, nu am 
stabilit persoana ce va reprezenta aceasta asociatie, nu am discutat clauzele contractuale, nu am 
stabilit, nu ne-am pronuntat cu privire la redeventa. Motiv pentru care solicit sa dispuneti amanarea 
acestui proiect si pentru termenul urmator sa discutam toate acestea pentru a gasi forma cea mai 
favorabila pentru  Consiliul local. Asta este parerea mea. 

Dna Oprisiu  Corina 
As dori sa primesc niste precizari. In primul rand cat ia, Consiliul local de la Urban 

Construct, pe luna, pentru achizitionarea acestui serviciu? 
Dl Jarnea Horia 
Contractul este expirat din 9 noiembrie. 
Dna Oprisiu Corina 
Urban continua sa incaseze banii pentru aceste parcari. In ce temei? 
Dl Jarnea Horia 
Nu are nici un temei. I-am facut somatie in sensul acesta.  
Dna Oprisiu Corina 
Urban continua sa incaseze acesti bani, pentru ca cetateanul plateste locul de parcare. De 

cate luni? 
Dl Jarnea Horia 
Din luna decembrie Urban nu mai taxeaza. 
Dna Oprisiu Corina 
Trebuie luate masuri imediate ca cetateanul sa fie protejat sa nu mai plateasca nici o taxa 

catre Urban, care noua nu ne achita catre Consiliul local nici un ban. Deocamdata Urban este 
avantajata daca continua sa incaseze bani de la cetateni fara sa-si plateasca datoria, care de fapt nu 
exista catre Consiliul local. In masura legalitatii sa luati masuri ca lucrul acesta sa nu se mai 
intample cu data imediata. Nu este corect sa incasezi bani de la cetatean fara ca nici un leu sa nu se 
mai intoarca. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Asta este... votul dumneavoastra: da sau nu, si in momentul ala mergem mai departe. 
Dl Jarnea Horia 
Pana in decembrie platea 120 de milioane pe an. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
10 milioane pe luna, va dati seama de ce l-am scos afara, nu? Dar loviturile le luam noi. 
Dna Oprisiu Corina 
Asta la punctul 1, la punctul 2 m-as ralia cererii colegului, consilierul Oana, rugandu-va ca 

impreuna sa clarificam un pic ce inseamna art.3 din acest contract de asociere care spune cam cat 
costa acest aport, dar fara sa venim cu un proiect in care sa spunem ce inseamna amenajare. 
Amenajarea parcarii poate fi o dunga de vopsea alba trasa sau poate fi..... Pentru un contract cu o 
astfel de miza  veniti cu niste precizari si cu niste cerinte complexe. Mie mi se pare un pic facut pe 
fuga contractul acesta de asociere, avand in vedere ca interesul este major, sumele sunt foarte mari 
si cetateanul este direct interesat de acest contract. Sunt de acord, cu toata criza trebuie sa 
modernizam, ca omul cu tasca nu mai merge la parcare, dar totusi o sa fie nevoie si de oameni cu 
tasca, pentru ca, in primul rand, tot mai  trebuie sa fie supravegheat. 

V-as ruga ca impreuna sa facem alt caiet, sa fim mai concreti la toate cerintele asa cum a 
cerut si domnul Oana si sa revenim cu aceasta hotarare, sa nu ne pripim, dar in primul rand sa nu 
mai incasam bani pe parcare de la cetateanul Devei sau de la cel care trece prin Deva fara nici un 
drept, banii care s-au incasat pana astazi sunt ilegali. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Doamna ati vorbit atat de frumos, dar haideti, ori vreti sa o rezolvam ori nu vreti, deci 
amanarea este ca si  lasarea. 
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Dna Oprisiu Corina 
O sa o rezolvam....poate aveti vreo solutie............. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Veniti si in caietul de sarcini spuneti, asta o fac asa, asta o fac asa si asta o hotaram. In 

momentul in care plecati si spuneti asa ceva abstract, o rezolvam si o lasam nu stiu pe cand, 
asta....aici, modificati acuma: punctul asta il vreau, domnule sa-mi spuneti precis cand ii dati banii, 
cat este castigul Consiliului local, cine se ocupa de incasare si asta se trece in caiet si se voteaza 
amendamentul dumneavoastra sau cum se voteaza, dar a lasa, a veni tot in acelasi timp si a ne certa 
”ca stiti domnule primar nu-i bine sa mai incaseze firma aia”. Sigur ca nu au nici un temei legal, 
cati vor putea sa prinda politia locala, cati sunt, vor prinde, 1-2  angajati, ca la patron nu ai ce sa-i 
faci si tot tergiversati treaba. Mai bine veniti cu punctul asta, eu vi-l aprob pe loc, spuneti “da 
domnule vreau aparatura asta sa o vad”, raspund personal, raspundeti impreuna cu mine, cu 
aparatul executiv si o facem asa cum spuneti dumneavoastra. Dar a lasa de pe o zi pe alta nu 
merge, ati vorbit prea frumos ca sa nu va ascultam. 

Dna Oprisiu Corina 
Este amenajarea locurilor de parcare. Nu putem face un proiect asa pe coltul mesei in 10 

minute cu care sa venim ....  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Proiectul este aparatura, doamna consilier, daca putem avea respect reciproc, aparatura, nu 

omul. Aici este problema, cu aceasta aparatura montata. Altfel cu omul niciodata, un serviciu 
public al nimanui, totdeauna o sa fie tendinta de a lua bani. Cu aceasta tendinta se confrunta si 
transportatorii, au probleme cu soferii lor, tot din cauza asta, taxa e pe bani, si atunci exclud exact 
ca la parcarea de la la Piata. Ai dat 1 leu si ai intrat in parcare, nu, o sa-ti ridic masina si o sa vedeti 
ca daca o sa stati odata langa mine, sa vezi cine suna sa nu o ridice, o sa vedeti cine sunt aia. 

Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
In calitate de administrator la mai multe societati comerciale vreau sa va spun sub forma de 

intrebare, domnule primar, daca ar fi posibil in aceleasi conditii pe care dumneavoastra le-ati 
propus aici pentru a fi votate. In conditiile asocierii cu fima “Land of nu stiu cum”, “Land of 
autogara Deva”, pentru ca firma acolo ii, si stiti foarte bine cine este in spate, daca puteti sa faceti 
o asociere cu firma mea ca si eu ma angajez sa fac aceleasi investitii pe care le face firma 
respectiva, si nu dau 1800 euro/ luna, dau 3000 euro/luna redeventa la primarie, daca tot merge pe 
asociere. Mai sunt pe langa mine mai multi administratori si ei sunt de aceeasi parere. N-am stiut 
ca se face acest proiect ca la asociere as fi venit si eu. Daca totusi nu este nimic obscur si nu este 
nimic ca sa nu fie transparent, propunerea mea... pretul oferit de firma respectiva, astept raspunsul 
dvs. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Pentru fiecare dintre dumneavoastra s-au facut eforturi, sa nu credeti ca nu sunteti cu  

pretentii... 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Sa vorbim strict la subiect. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Fiecare dintre voi puteti sa participati doar ca unii...... 
 
 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Faceti public va rog pe site-ul primariei si in presa ca se vor face asocieri si atunci vom 

participa mai multi la asociere 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Puteti sa va angajati in cadrul primariei, puteti sa ne dati ordine......Domnule Munteanu, va 

raspund: daca cunoasteti alta modalitate, pentru ca si eu va spun modalitatea sutelor de telefoane 
din emisiune in care ni s-a spus “autobuzele nu sunt performante” s-a spus si aici de catre 
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consilieri, “autobuzele se strica, autobuzele creeaza aglomeratie, autobuzele sunt.....Si le-am spus 
oamenilor“ pe nedrept ii acuzati pe transportatori, pentru ca sunt si piratii care in spatele lor e o 
persoana importanta ...... 

Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Domnule primar, domnule primar, nu am mai incasat nici un leu de la buget local pentru 

transportul handicapatilor, a persoanelor cu handicap.... 
 Dna Chisota Roxana  
Am deviat de la subiect, va rog frumos. 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Daca tot o luam din urma, sa ne reamintim.... 
Dna Chisota Roxana  
Am iesit putin din.... 
Dl. Birau Mircea 
As dori o lamurire. De ce asociere si nu licitatie publica, atata timp cat am inteles ca nu s-a 

prezentat nimeni la licitatie, care ar fi problema daca se mai tine inca o data ? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Poate sa va raspunda serviciul de specialitate, poate este neutru si daca spun eu ar fi o 

problema. 
Dl. Jarnea Horia 
Nu este nici o problema, se va tine inca o data licitatie, insa sa vina cineva la licitatie. 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Daca puneti conditii aberante, la conditiile din contract. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule Muntean va rog din suflet, va rog angajati-va in primarie si dati-le lectii si spuneti 

“domnule eu  vreau........  
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Nu pot ca nu aveti posturi.... 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu va suparati, la primarie toata lumea lucreaza.  
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Nu este vorba de .......... 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Daca ne dati lectii de parcari si de toate. 
Dl. Jarnea Horia 
O data cu solicitarea acestei firme este depus si un plan de afaceri in care ei se obliga sa 

investeasca  in primul an 1,4 milioane de dolari numai in aparate de parcare, care impartit la 15 ani 
pe luna ar veni un aport de 7000 si ceva de dolari pe luna, pe langa forta de asociere. Adunate una 
peste alta ar da undeva la ...... 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Multumim dle Jarnea. 
Domnule Munteanu veniti si ne dati inainte banii si inchideti poate orice speculatii, veniti 

maine si puneti banii la domnul Jarnea si nu o sa mai chemam nici un american si nici o firma din 
gara sau din autogara, daca aveti ceva.... 

 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Am spus american? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Ati venit si ati spus asta, deci dumneavoastra sunteti american. Deci veniti dati-mi banii 1,4 

milioane si ati rezolvat problema. 
Dl. Muntean Marian – administrator  
Pai nu, nu. Investitia 
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Dl. Primar Mircia Muntean 
Pai asta-i domnule Munteanu. Domnule Munteanu lasa dupa ce i-ai tras...... 
Dl. Kovacs Francisc 
Doamna presedinta, va rog faceti disciplina, ca nu suntem la handbal. Dati cuvantul la cei 

care vorbesc. 
Dl.Tonea Vasile  
Domnule primar, in randul trecut cand a fost continuarea programului cu Urban Construct 

am plecat de la premiza ca am dat aviz negativ proiectului de hotarare, tocmai pentru faptul ca 
redeventa era foarte mica. Nici asta nu este prea imbucuratoare, e un pic mai mare ca aia... 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnul Tonea v-am spus 1,4 milioane care e aparatura care se aduce, domnul Tonea....  
Dl. Tonea Vasile 
Domnule primar dumneavoastra trebuie sa ma ascultati pe mine. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Haideti nu ma certati, eu  nu v-am certat. 
Dl. Tonea Vasile 
Aici este sedinta de consiliu 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu va cert deloc. 
Dl. Tonea Vasile 
Dar nu vreti sa ma ascultati. Vreau sa va mai reamintesc ca si in randul trecut ati venit cu 

aparate, cand a venit investitorul ala strategic, care era Urban Construct, au adus pe aici fel de fel 
de maimute cantatoare si au spus “ce frumoase o sa fie parcarile”.  Asa si asta, de ce sa va mai cred 
acum cand si asta o sa faca cum a facut Urban Construct. E foarte frumos cand vii pe aici, ce 
minunatie o sa fie, cu telescoape, o sa ne coboare, o sa ne urce, o sa ne urce si pe noi in masina. 
Dar nu am nici o incredere in treaba asta, nu am nici o incredere. Pentru ca asa au facut toti, au 
promis, au bagat banii in buzaunar, si vreau sa va mai reamintesc ca unii s-au dat cocosi si au facut 
averi mari, in alta parte numai pe  bidinea, in capitala, in alte parti........ De ce banii aia sa nu vina 
la Consiliul local, de ce sa mearga in alte buzunare? 

Dna Chisota Roxana  
S-au incheiat discutiile, sa trecem la vot.  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dna Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat nefavorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat nefavorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

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

S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

 7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan, dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 



 20 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David,Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 

 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan,dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau) 

 

 
Dl. Socol Augustin 
Articolul 1 se refera la abrogarea hotararii, in momentul in care art.1 nu a trecut e clar ca 

asocierea nu mai poate avea loc si nici desemnarea reprezentantului in asociatie nu mai poate avea 
loc. Ramane hotararea valabila cea anterioara prin care parcarile se scot la licitatie.  

D-na Chişotă Roxana 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 4 voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu), 
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 9 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea, 

dna Chisota, dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

7 “abtineri” (dl. Lazar, dna Mermezan, dl. Kovacs, dl. Borca, dna Oprisiu, dna 

Mateuca, dl. Birau). 

Hotărârea nu a trecut 
 

Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Lucrari de reparatii curente la internatul Colegiului Tehnic Energetic Dragomir 
Hurmuzescu Deva”. 

Dna Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.14/2010 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.450/2009 privind aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de 
investitii „Modernizare drum de legatura intre strada Mihail Sadoveanu si bazinele de apa din 
municipiul Deva”. 

Dna Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.15/2010 
          
Punctul 17  

Dl. Primar Mircia Muntean 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii fondului 
de rulment si aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local; 

D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            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 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.16/2010 
 

Punctul 18  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea majorarii tarifelor 
pentru lucrarile specifice de salubrizare a cailor publice de catre SC Salubritate SA Deva. 

 
 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
In comisia juridică ieri s-a hotarat ca dam aviz nefavorabil, tinand cont ca in actele depuse 

la comisie lipsea avizul ANRSC Bucuresti, drept pentru care consideram ca este ilegal sa majoram 
tarifele fara acest aviz strict necesar.    

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
In expunerea de motive este prezentat in partea finala conform art. 8 alin.2 lit. i din Legea 

serviciilor publice si utilitati publice nr.51/2006 “Autoritatile administratiei publice locale au 
dreptul sa aprobe majorarile de pret propuse de operatorii de salubritate”. Au dreptul, nu sunt 
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obligati. Dumneavoastra ca noi toti si ca mine care voteaz, suntem obligati. Va readuc aminte ca in 
luna aprilie a anului 2009 a avut loc licitatia pentru concesionarea acestui serviciu la care eu am 
fost presedintele comisiei de licitatie. Din sase firme patru firme au facut contestatie, li s-au 
acceptat contestatiile, castigatoarea licitatiei a fost in final firma SC Salubritate SA Deva. Dar a 
veni dupa nici 11 luni de zile, 10 luni de zile cu o majorare, in an de criza, a tarifelor, care in 
procente insumeaza intre 50 si 130% invocand, aceasta majorare a tarifelor, faptul ca a crescut 
inflatia si a influentat negativ costurile cu combustibilul, energia, indexarea salariilor – curios cat 
au crescut aceste salarii? Cresterea preturilor la taxele de drumuri - roviniete, asigurari RCA, 
autorizarii de transport si culmea “cheltuieli privind implementarea sistemului de calitate si a 
securitatii in munca” adica acele costuri pe care fiecare societate comerciala are obligatia sa le 
plateasca din bugetul propriu, reprezentand cheltuieli proprii, nu din bani contribuabilului, deci 
banul cetateanului devean. In consecinta rata inflatiei din 2006-2009 a fost intr-o marja de  
aproximativ de 6%, aceasta justificare de majorarea tarifelor cu pana la 130% mi se pare total 
neserioasa si sper ca azi sa fie ultima data cand se initiaza un astfel de proiect prin care sa ne fie 
noua consilierilor supus spre aprobare astfel de tarife. Voi vota impotriva si sper ca.... in numele 
consilierilor liberali sa voteze si in plen la fel ca si in comisii, impotriva. Nu accept... si inca ceva 
va propun ca pana ce trece criza, Consiliul local sa nu mai voteze majorare de tarife care sa 
presupuna o povara pe umerii cetateanului devean. Daca tot spunem ca tinem la cetatenii nostri 
care ne-au votat, indiferent de culoarea politica, reprezentam mai multe partide politice, si sper ca 
pana ce trece criza nimeni sa nu mai voteze vreo majorare de tarif care sa greveze bugetul 
cetateanului devean.  

Dl Birau Mircea 
Solicit serviciilor din cadrul primariei sa ni se spuna daca exista sau nu avizul ANRSC-

ului. 
Dl. Tatar Nelu 
Nu este nevoie de avizul ANRSC-ului pentru serviciul de salubritate, nu pentru gunoi. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Din nou minciuna isi spune cuvantul, demagogia ieftina, minciuna, sunt arma de lupta 

comunista. Este o incercare de amatorism, este o incercare nesimtita de a veni si a aduna ca si cu 
grebla cateva voturi de prin cartiertele sarace unde zicem “maine votam  bogatii si votam cu x, sau 
astazi ieftinim gunoaiele si votam cu y”. 

Nu, nu va agitati, vedeti ca aveti majoritate si ati facut un lucru perfect. Vom vedea mai 
departe cum veti mentine aceleasi tarife, cum va veti incadra in normele nationale, in deciziile 
Guvernului, in deciziile si hotararile, chiar si prezidentiale, pentru ca deveniti un mic dictator, 
Atunci inseamna ca nu o sa mai tineti cont de nimeni si de nimic, fara sa stiti, fara sa vedeti 
sectorul dvs., sectorul din zona Muresului sectorul in care zeci si zeci de masini pleaca incarcate, 
platite la negru si basculeaza gunoiul in albia raului. Daca Politia comunitara si regret ca nu este 
invitat un reprezentant aici - sa fie invitat de saptamana viitoare, ca sa putem sa intram in 
concordanta precisa cu stimatii consilieri locali si sa vedeti cum, daca Politia comunitara, 
urmareste masina - domnul Tatar bine ca stie si va poate confirma, atunci se duc si arunca gunoiul 
in dreptul apei si daca Politia comunitara nu se duce sa-i urmareasca, primul tronson afectat 
imediat este calea ferata, sau la Santandrei, sau la Simeria, sau la Barcea Mică, sau la Almas sau la 
Şoimuş, deci cam asa procedează. 

Am incercat sa facem lumina, sa facem ordine si sa punem disciplina. Daca si impotriva 
acestui punct veti vota, felicitari mergeti numai inainte si vom vedea. Poate ca veti veni si 
dumneavoastra la noi, la executiv, la mine, cu o initiere in care veti spune ”domnul primar asta ar 
trebui, sa regandim, la acest aspect”, dar astazi este o zi benefica pentru dumneavoastra. Va 
multumesc si votati impotriva. 

Dl. Kovacs Francisc 
Domnul primar, ma intereseaza care au fost tarifele in 2007 comparativ cu cele propuse in 

momentul de fata. Eu tin minte in legislatura trecuta ca am facut patru hotarari care au fost 
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aprobate de catre consiliu local privind salubritatea. Dupa vreo trei luni cu marele sprijin al 
domnului viceprimar Oancea au fost desfiintate. Pe ce considerent? Poate din cauza PD-ului, ca 
apartineam PD-ului. Am primit acum inainte de sedinta o situatie cu tarifele din Romania, din 
pricipalele orase. Noi niciodata, in perioada 2007, cand tarifele au fost mult mai mari decat le 
propune actuala Salubritate, era o mizerie de nedescris, nu exista o sedinta de consiliul unde sa nu 
discutam despre curatenie, salubritate, despre cainii vagabonzi s.a.m.d. Daca noi tot amanam niste 
hotarari, ca licitati, nelicitati, in continuare cainii sunt pe strada, in contiunuare este gunoi. Este 
prapadul de pe lume, uitati-va cum este administrata zona verde. E o rusine pentru noi un oras care 
pana la ora asta a fost considerat un oras curat. Acum cand avem posibilitatea sa facem ordine in 
acest lucru, incepem sa fim, imi pare foarte rau, ca apar discutii chiar intre majoritatea colegiii 
liberali. Atunci eu vreau sa trecem aceasta hotarare daca vrem sa avem un oras curat. 

Dl Director Josan Dan - SC Salubritate SA  
            Domnul primar, domnilor viceprimari, doamnelor si domnilor consilieri reprezint in 
aceasta sala societatea Salubritate Sa. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Mai tare putin, domnul director. 
Dl Director Josan Dan - SC Salubritate SA  
As vrea sa fim clari privind activitatea desfasurata de aceasta societate. Salubritatea SA a 

castigat licitatia pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri in municipiul Deva 
cat si intretinerea domeniului public privind maturatul stradal, atat mecanizat cat si manual, si 
intretinerea cosurilor care sunt in municipiu. Inaintea acestei sedinte mi-am permis sa las pe 
mesele dumneavoastra o mica sinteza privind anumite tarife practicate in unele orase din Romania. 
As vrea sa va spun ca tarifele care se practica actualmente in Deva la activitatea de colectare, 
transport si depozitare deseuri menajere sunt cele mai mici, nu din judetul Hunedoara ci din 
Romania, privind orasele de marimea municipiuliui Deva. Daca ne referim la un oras ca si 
Calafatul, ca si Rupea sau Teiusul nu le putem compara. Dar tarifele sunt mici. As vrea sa 
intelegeti ca o activitate de buna calitate, o activitate care sa fie in slujba cetatenilor din municipiul 
Deva, se poate face daca societatea isi poate asigura niste venituri din prestatiile pe care le face. 
Marirea acestor tarife se justifica prin cheltuielile care se datoreaza tuturor factorilor care stau in 
spatele cheltuielilor pe care noi le facem si as vrea sa intelegeti ca totul incepe la rampa de gunoi, 
pentru ca este un lucru nevralgic, un lucru extraordinar de important pentru salubritate si pentru 
gestionarea deseurilor. 

S-au amenajat adevarate... cu o investitie care permite masinilor sa lucreze si descarce 
gunoiul in rampa. Acum in vreo doua saptamani aducem si montam un cantar, care va cantari toata 
cantitatea de gunoi care se aduce pe rampa - este si o cerinta a Agentiei de mediu cu privire la 
aceasta comensurare a deseurilor si as vrea sa nu credeti ca cersim, nu ca venim cu o chestie de 
genul asta ”dati-ne si noua”, nu, activitatea, ca sa putem sa o desfasuram in bune conditii, trebuie 
sa ne bazam pe niste .........  Apropo de ce spunea domnul consilier, in anul 2007 la activitatea de 
maturat s-au aplicat tarife care erau hotarate printr-o hotarare din anul 2007, tarife care sunt mai 
mari decat ceea ce s-a propus acuma de catre Salubritate SA Deva.  

Eu inteleg greutatile ce sunt pe umerii cetatenilor din municipiul Deva, eu personal sunt 
Hunedorean si chiar si in Hunedoara sunt tarife mai mari, iar in Hunedoara sunt problemele sociale 
mult mai mari decat in Deva, dar totusi cred ca circa 1 leu care trebuie sa plateasca sau cat ar trebui 
sa plateasca populatia din municipiul Deva nu este foarte mult. Daca dvs. considerati ca, cresterea 
care am cerut-o este mult mai mare, atunci daca se poate, exista varianta unui procent mai mic. 
Activitatea la noi merge foarte greu din punct de vedere al sustinerii si a rezolva problema 
curateniei in municipiul Deva. Am inceput implementarea, cred ca lumea a vazut, sistemului de 
colectare selectiva, am amenajat circa 16 puncte de colectare selectiva a deseurilor cu 
imprejmuirea acestor puncte, cu containere speciale pentru gunoiul menajer. Avem in plan, am 
discutat cu domnul Tatar, cu care avem o colaborare foarta buna, demararea incepand de 
saptamana viitoare a inca 15 puncte de colectare selectiva. Va multumesc. 
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Dl Tonea Vasile 
As vrea sa stiu cand a fost licitatia. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnul Tatar, cand a avut loc licitatia? 
Dl. Tatar Nelu 
Licitatia a fost in 29 aprilie. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu, cand  au intrat ei de serviciu. 
Dl. Tatar Nelu 
Ei au intrat numai la 1 august, au intrat in urma contestatiilor firmelor si........ 
Dna Ghiura Daniela – SC Salubritate SA 
As vrea sa fac o precizare, va rog. Deci, preturile acelea de licitatie pe care le-am castigat, 

Salubritatea nu a majorat tarifele doamnelor si domnilor din 2007, deci noi din 2007 pana in 2009 
am mers cu aceleasi tarife ceea ce ne-a dus la limita subzistentei. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Doamna directoare, haideti ca aici e o problema cu consilierii, sa o clarificam. Deci cine 

minte aici isi cere scuze, deci aici este o sedinta de consiliu. Cine isi permite sa minta consilierii, 
sa-si ceara scuze. Daca ati mintit dumneavoastra, va rog sa aratati fata opusa, sa arate in fata 
obiectivele “da domnule, uite am mintit” daca nu domnul viceprimar sa-si ceara scuze. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Eu nu am de ce sa-mi cer scuze, pentru ca am fost presedintele comisiei de licitatie, licitatie 

ce s-a tinut in luna aprilei, in 29 aprilie. Va spun un singur lucru: preturile practicate de 
dumneavoastra din 2006 pana in 2009, dumneavoastra puteati veni in fata consiliului sa cereti 
majorarea. Ati participat la o licitatie publica in care ati venit cu niste tarife. In baza acestor tarife 
si preturi pe care le-ati practicat, ati castigat. Daca veneati cu un pret sus nu ati mai fi castigat. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Actele, prezentati actele. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Actele, si acum veniti cu o majorare intre 50 si 130%, daca veneati cu preturile astea 

dumneavoastra nu castigati in aprilie, doamna director. Ati castigat ca firma, pentru ca ati mers, ca 
firma, cu cele mai mici preturi, trebuie sa ramaneti cu cele mai mici preturi sau eventual majorarea 
cu rata inflatiei.  

Dna Ghiura Daniela – SC Salubritate SA 
As vrea sa fac o precizare, va rog. Deci, preturile acelea erau de licitatie domnule 

viceprimar, sa va pun o mica intrebare. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Cum sa nu, ascult. 
Dna Ghiura Daniela – SC Salubritate SA 
As vrea sa fac o precizare, va rog. Deci, preturile acelea erau de licitatie, oare pentru ce 

optam, pentru... de ce am castigat licitatia? Noi discutam acum despre licitatie, da? Pai, presupun 
ca in momentul cand s-a facut analiza dosarelor s-a discutat un pret licitator.  Noi vrem acum mai 
mult, da? 

 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Nu, doamnă. 
Dna Ghiura Daniela – SC Salubritate SA 
As vrea sa fac o precizare, va rog. Deci, preturile acelea de licitatie. Ceea ce vrem, nu ca 

pret, vrem sa oferim cetatenilor mai mult, da?  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Pai daca...... 
Dna Ghiura Daniela – SC Salubritate SA 
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Nu va suparati, acum vreau sa vorbesc si eu. Credeti dumneavoastra ca luati cel mai bun 
serviciu la pret mic. Eu cred ca nu. Trebuie neaparat sa ne schimbam niste mentalitati. Societatea 
asta nu este o societate de binefacere, este o societate comerciala, urmareste producerea profitului, 
da? Ceea ce ma uimeste la dumneavoastra este ca, din cunostintele mele, Consiliul local Deva este 
actionar la SC Salubritate, va intreb pe dumneavoastra: daca SC Salubritate are profitul mare nu 
este in avantajul Consiliului local, nu este in avantajul cetateanului, in ultima instanta, ca are un 
oras curat si modern? Deci nu va suparati, eu bineinteles ca fac lobby  pentru firma mea, dar..... 

Dna Chisota Roxana  
Multumim. 
Dl. Tonea Vasile 
Nu am intrebat degeaba cand a avut loc licitatia, pentru ca m-a interesat daca ati avut de 

pastrat niste obligatii pe o anumita perioada, trecem peste chestia asta, am sa trec la ce a spus 
doamna. Intradevar SC Salubritate este ca orice societate, numai sa aiba profit. Noi, aici consilierii 
locali, sa vii tu aici sa faci profit totusi pe seama banilor luati de la populatie, trebuie sa facem un 
echilibru: nici societatea sa nu moara, nu sunt de acord, desi totusi sunt social democrat, dar nici sa 
bagam mana in buzunarele oamenilor fara nici o justificare economica. Pentru ca sa treci de la 8 lei 
la 18,36 eu nu vad nici o justificare. In preambulul expunerii de motive se spune: inflatia a crescut.  

Domnilor, inflatia prognozata si dată ultima cifra azi dimineata, dată da Fondul monetar era 
de 4,74%, sa nu fie atat, sa fie 10-15%, dar 100 si ceva la suta nu are nici o justificare economica si 
pe fondul asta de criza acuma, cand multor bugetari li s-au inghetat salariile, pensionarii li s-au 
inghetat pensiile. Sa venim noi cu o majorare de 100 si ceva la suta, mie mi se pare imoral in 
primul rand. Trebuie sa gasim un echilibru, adica sa vina cu o noua fundamentare, eu nu spun 
nici…., dar trebuie sa gasim un echilibru ca sa putem veni si in fata alegatorilor, pentru ca nu toti 
alegatorii sunt oameni pentru care sa nu conteze 1 leu. Sunt altii pentru care conteaza si bineinteles 
ca sunt mai multi pentru care contează şi avem obligatia sa ii protejam. Sa nu credeti ca asta-i 
demagogie, este prea mult.  

Trebuie sa fundamenteze economic - eu de asta am spus, sa se amane, sa aiba o 
fundamentare, dar una care sa rezolve echilibru: si interesul cetateanului si societatii. Asta-i 
punctul meu de vedere. 

Dl. David Ioan 
Trebuie sa lamurim putin ce inseamna acel aviz al Autoritatii de reglementare. Legea 51 

face o precizare: avizul este necesar numai pentru operatorii care lucreaza in conditii de monopol. 
Deva nu este in aceasta situatie, in schimb ceea ce a spus colegul ca avizul a fost negativ este 
faptul ca metodologia de calcul a  pretului nu a fost facuta in conformitate cu metodologia  pe care 
o da  ANRSC-ului. Asta nu inseamna ca nu putem sa votam sa treaca aceasta hotarare. Sa va spun 
de ce: daca s-ar aplica acea metodologie si ar exista toate chestiunile care sunt alocate acolo s-ar 
putea sa ajungem la un tarif ca la Timisoara. In alta ordine de idei, va rog sa va ganditi in 
persepectiva, daca astazi avem un pic de gunoi,- mai toxic, mai putin toxic, in viitor vom avea si 
mai mult, si mai rau. Pe de o parte, pe de alta parte legislatia de mediu care la noi este la nivelul 
anilor 1995 prevede niste amenzi groaznice, dar esalonate, deci nu-mi aplica amenda. Legea este in 
vigoare, amenda nu se aplica anul acesta, ti se aplica peste 3 sau 5 ani. Va atrag atentia ca avizul 
pentru groapa este pana in 2015, dupa care nu stiu unde vom mai strange gunoaiele, noi, 
consiliereii care vom mai fi aici daca nu ne trezim acum sa sprijinim operatorul. 

Alta chestiune, amenzile care ni le vor da vor fi strivitoare, nu numai pentru operator ci si 
pentru cel ce constituie operatorul sau nu ii da ajutor. Se vorbeste in general in bataie de joc la 
nivelul Consiliului europei, ca cea mai buna legislatie de mediu este in Romania, dar este rezultatul 
mai mult al dorintei decat al sarguintei si al dorintei de a fi aplicata. Mergem mai departe, va rog sa 
retineti, ca in tarifele care ne-au fost propuse acuma, nu sunt cuprinse tarife de astupare a gropii, 
cheltuieli de identificare a poluarii, a zonei s.a.m.d., care ar insemna suplimentarea costurilor. Mai 
este o chestiune, exista o asociatie de dezvoltare intercomunitara la nivelul Consiliului judetean, 
prescurtat A.D.I. la care numai orasele Deva si Hunedoara nu au aderat. O data aderate la aceasta 
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asociatie vom avea tarife crescatoare din an in an pana la nivelul anului 2015, situatie in care 
gunoiele vor putea fi depozitate numai in gropile... Prin urmare, eu, desi in comisie am discutat ca 
structura sau anexa in care ni s-a cerut o majorare de tarif nu este atat de clara, dar sunt pentru 
votarea tarifelor. 

Dl. Borbeanu Simion 
Nu sunt specialist in colectarea gunoiaelor, dar din tabelul pe care ni l-au dat vad ca in 

Bucuresti sunt mai mult decat dublu, in Timisoara crescator, Deva mi se pare sub pretul pietei 
chiar cu majorarea ceruta. Cum cei din Bucuresti nu sunt suparati ca platesc 380lei/t si cei din 
Timişoara 270 s.a.m.d., deci cererea mi se pare rezonabila. Sa ne explice cineva cum ceilalti 
accepta asemenea preturi si noi nu acceptam mai putin. Cine se pricepe sa ne dea niste lamuriri.  

Dl. Kovacs Francisc 
O mica completare la ceea ce a spus domnul Tonea. Primaria sa ajute ca toti cetatenii din 

Deva sa plateasca. In momentul de fata exista o statistica – am citit intr-un ziar, din care reiese ca 
nici jumatate din cetatenii Devei nu platesc taxe de salubritate si doamna de acolo – nu stiu cum o 
cheama... Domnul Tonea, numai putin, profitul Primariei ... Sa se faca contracte cu toti devenii, sa 
plateasca, este anormal ca foarte multi isi baga gunoiul in porbagaj si vin si il depun undeva, aici 
este sprijinul, ca profitul primariei sa creasca, daca vom  pazi ca fiecare cetatean sa plateasca. 

Dna Chisota Roxana  
S-au incheiat discutiile la acest punct 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat nefavorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat nefavorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat nefavorabil. 

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

S-a votat cu 6  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, 

Dna Memezan, dl Kovacs), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

6 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Borca, dna Oprisiu, dna Mateuca, dl. 

Birau) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 6  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, 

Dna Memezan, dl Kovacs), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

6 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Borca, dna Oprisiu, dna Mateuca, dl. 

Birau) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 6  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, 

Dna Memezan, dl Kovacs), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

6 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Borca, dna Oprisiu, dna Mateuca, dl. 

Birau) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 6  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, 

Dna Memezan, dl Kovacs), 
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8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

6 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Borca, dna Oprisiu, dna Mateuca, dl. 

Birau) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 6  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, 

Dna Memezan, dl Kovacs), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

6 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Borca, dna Oprisiu, dna Mateuca, dl. 

Birau) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 6  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, 

Dna Memezan, dl Kovacs), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

6 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Borca, dna Oprisiu, dna Mateuca, dl. 

Birau) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 6  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, 

Dna Memezan, dl Kovacs), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl. Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

6 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Borca, dna Oprisiu, dna Mateuca, dl. 

Birau) 

Hotararea nu a trecut.   
 

Punctul 19  
Dl. consilier Panduru Carol 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activitatii de comercializare a 
produselor si serviciilor de piata, in municipiul Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.17/2010 
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Punctul 1 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasarii 
domnului Horvat Pavel, reprezentant al Primariei municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, in 
perioada 22 – 24 ianuarie 2010. 

Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            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 consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Este vorba de numirea unei persoane. 
D-na Chisota Roxana  
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerea 

facuta. 
Dl. David Ioan 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 voturi valabil exprimate, 20 voturi 

valabile 
Dl Horvat - 20 voturi “pentru” 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.18/2010 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului local 
multianual privind cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte din municipiul 
Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dna Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisiei de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 unanimitatea de voturi a celor 20 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.19/2010 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea activitatii serviciilor de transport public local 
pe raza municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat nefavorabil. 
Dna Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat nefavorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat nefavorabil. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Sunt presedintele comisiei de licitatie, prin care acest serviciu public a fost scos la licitatie, 

de catre Primaria municipiului Deva, cu votul in masa a consilierilor. La licitatie s-au prezentat 4 
firme, din cele 4 firme, doua firme au intarziat, una 2 minute, una 7 minute, au fost descalificate, 
celelalte doua firme ramase sau la celelalte doua firme le-au lipsit o parte din actele necesare, 
motiv pentru care am stabilit sa reluam licitatia pentru data de 09 februarie conform legislatiei in 
vigoare. Le-am pregatit si intocmit caietul de sarcini am stabilit ca acest serviciu public local de 
transport din municipiul Deva trebuie sa fie la standarde europene, ca atare am stabilit si criteriile 
care se impun in acest sens, criterii restrictive, pentru ca pe urmatorii 5,10,15 ani transportul public 
local in municipiul Deva sa fie unul de calitate. 

Licitatia se reia, a fost publicat in monitorul oficial, pe langa cele 4, 5 firme de fapt care au 
cumparat caietul de sarcini pot sa mai cumpere si alte firme care sa se prezinte in data de 09 
februarie. dar intre timp iata ca mai avem un punct pe ordinea de zi prin care se solicita sa facem 
modificari la caietul de sarcini in sensul de a relansa daca vreti conditiile de participare. Cand am 
stabilit autobuze de 42 locuri nu am stabilit pentru ca noi am fost cei mai destepti, am stabilit-o ca 
ne-am informat si acele autobuze de 42 de locuri indeplineau toate conditiile cerute de UE, 
respectiv: rampa pentru persoanele cu handicap, spatiu de depozitare a carucioarelor a persoanelor 
cu handicap, de locuri speciale pentru apartinatori si acesta a fost in principal criteriu care a stat la 
baza caietului de sarcini. In momentul in care firmele doritoare au cumparat acest caiet de sarcini 
au avut urmatoarele obligatii: sa vada daca indeplinesc conditiile, iar daca nu indeplinesc conditiile 
sa vada cum poate sa le indeplineasca, ei s-au asociat si si-au facut investitii, deci cand au 
participat la licitatie aveau deja investitii sau asocieri facute. Ori a relansa aceste conditii acuma si 
a schimba regulile jocului in timpul jocului mi se pare un mare semn de intrebare cu care eu 
personal si din pozitia de consilier, dar si din pozitia de presedinte al comisiei de licitatie nu pot sa 
fiu de acord. Daca in schimb aceasta modificare venea in sensul de a restrange mai mult, daca vreti  
conditiile si in vederea cresterii calitatii, sa nu fie pe 5 ani ci pe 2 ani insemna o calitate mai mare 
pentru municipiul Deva, eram de acord, dar sa relansezi, nu pot fi de acord. Motiv pentru care voi 
vota impotriva acestui punct de pe ordinea de zi. Licitatia este pentru data de 9, ori a anula o 
licitatie ori a schimba regulile jocului in timpul jocului, nu mi se pare corect fata de cei care doresc 
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sa investeasca in municipiul Deva si care, mare parte dintre ei, care au cumparat caietul de sarcini 
si au participat la licitatie, au facut aceste investitii. Va multumesc. 

Dl. Ioan Dorin Ungur - director SC Manolache Transcom SRL 
Domnilor consilieri în baza acestui caiet de sarcini am constatat ca nu aveam masini care sa 

indeplineasca conditiile acestea. Am facut credite si pana la data de 18 decembrie 2009, am 
cumparat de 500 de mii de euro masini, ca sa putem respecta acest caiet de sarcini, care cu data de 
astazi ni se cere sa fie modificat. Nu mi se pare corect, ne pregatim pentru o licitatie si in timpul 
jocului se schimba regula ca sa se faca favoruri unei firme care are masini cu o capacitate mai 
mica.  

Asta am vrut sa spun si acelasi lucru vrea sa-l spuna si domnul Marian care se afla in 
aceeasi situatie. Deci am facut achizitii foarte mari si nu mi se pare corect ca in timpul jocului sa se 
schimbe caietul de sarcini pentru a favoriza pe... Tot aceleasi persoane care... 

Dna Oprisiu Corina 
In expunerea de motive ni se spune ca in cazul in care suntem de acord cu modificarea 

caietului de sarcini se va proceda la reluarea procedurii de licitatie si se va transmite ANRSC-ului 
modificarile aduse, in timp ce in hotarare.... Nu este clar acest lucru, de fapt se anuleaza si se 
demareaza din nou procedurile la alta licitatie cu alt caiet sau numai se schimba regulile in timpul 
jocului?!. Nu am inteles exact. 

Dl. Rachita Ciprian 
Se reia licitatia cu noile conditii si dupa cum se poate vedea in proiectul de hotarare este 

trecut la art 4 ca se reia licitatia cu respectarea prevederilor legale, adica se trimite din nou 
documentatia la ANRSC pentru a fi avizată. 

Dna Oprisiu Corina 
Tot cu un singur ofertant, cum este acuma? 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans  
S-a  pus un caiet pe site-ul primariei s-a publicat pe SEAP cu 30 zile inaine, am achizitionat 

caietul de sarcini - domnul Primar cred ca nu stie pentru ca era plecat, si asa cum a spus si domnul 
Ungur am plecat in Germania si am investit eu personal 700.000 euro, am cumparat masini exact 
cum s-a cerut in caietul de sarcini. Ne-am prezentat la licitatie, era depusa o contestatie de catre 
Tirius Transtur care face acum pe jumatate de oras in care spunea ca nu este de acord cu anumite 
puncte din caietul de sarcini. Comisia de contestatii s-a intrunit si i-a dat aviz nefavorabil, deci s-a 
respins contestatia, Tirius Trans a participat la licitatia respectiva, dar pentru ca nu si-a platit 
datoriile caietului de sarcini si nu si-a platit taxa de participare a fost dat neeligibil. Dupa 15 zile de 
la prima licitatie 28 decembrie domnul Burla de la BV Drasler a depus o contestatie, nu avea nici o 
calitate – dansul nu cumparase caietul de sarcini si nu participase la prima licitie. A cumparat 
caietul de sarcini, a vazut ce masini are in curte, in ograda, a facut o propunere primariei - nu 
primariei, pardon, comisiei care se ocupa cu comisia de contestatie, i s-au aprobat doua din cele 
doua criterii. Unul a fost pus ca totusi sa se refuze ceva. Comisia de contestatii se intruneste in 15, 
contestatia e depusa in 15, comisia se intruneste in 15 si in 15 se da si solutionarea. Se admite 
contestatia lui BV Drasler si contestatia lui Tirius care in prealabil era respinsa. In concluzie se 
propune aici modificarea caietului de sarcini pentru data de 9 in asa fel incat noi, eu  va spun drept, 
nu mai pot investi in alte masini pentru ca am cumparat ce s-a cerut in prima faza. 

 Ori, ceea ce se face acum, este un abuz si este o chestie penala din punctul de vedere al 
juristilor si a celor care au studiat cazul respectiv. Rugamintea mea este urmatoarea: fiti transparent 
domnule primar, lasati licitatia sa se desfasoare si cine este mai bun sa castige. Asta este. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
La fel de bun ca si clientii dvs. Voi fi la  fel de transant exact ca... 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans  
Transparent, nu transant. 
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Dl. Primar Mircia Muntean 
Transparent, pentru ca dvs.... Va bateti joc de oameni, oamenii vin la noi, plang la  

consilieri, iar consilerii acum tac, ca, ma rog, asa a fost ziua de azi. In alte zile consilierii vin si 
spun ”domnule ni s-a facut reclamatie, uite in ce conditii merg” 

Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans  
 Nu, nu este vorba de persoanele pe care le duc, primaria sau consiliul local elibereaza niste 
tichete, tichete care nu mi-au fost decontate de doi ani de zile, de la alegerile locale, cand 
dumneavoastra ati fost reales, din momentul acela nu am mai primit nici un ban. Nu am facut nici 
o adresa, serviciile imi sunt martore, nu v-am reprosat nimic, v-am inteles.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
Exact ca si tichetele pe care le folositi la negru 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans  
V-am inteles problemele financiare si am zis ca fac tot posibilul sa-i duc. Am facut 

investitii din nou in masini si acum schimbam regulile pentru ca BV Dasler nu are masini care s-au 
cerut in prima faza si acum nu poate sa cumpere altele ca nu are bani, ca vrea sa bage bani in 
parcarile astea, cu masinariile alea americane. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
O sa-l invitam si pe el aici sa vedem atunci daca este tot asa. 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans  
Lasati ca... 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Nu stiu daca este chiar asa 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans  
Este chiar asa. 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Atunci taceti ca melcul, nu mai ziceti nimic. Dar ma bucur ca asigurati servicii de buna 
calitate, si la gunoi si la.... 

Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans  
Cine va castiga va asigura conditii mai bune. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu va trece mult timp si veti veni sa spuneti ”domnule primar nu s-a ridicat gunoiul, nu     

se poate face sa-l ridicati si de trei ori”. 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Vorbim de transport. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule, la transporturi, in drum pe traseul 7 sunt mari probleme, ca intre timp ati bagat 

bani la handbal si nu mai sunt bani sa cumparam un..... 
Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
La handbal este tot o echipa a orasului, nu-i a mea. Este Club sportiv municipal si dvs. 

sunteti initiator... 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Mariane, oamenii vin aici la primarie, si atunci cand vor intra la primarie o sa se lase cu 
mare bai… 
 

Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Domnule primar daca nu stiti va reamintesc ca echipa de handbal este a orasului Deva, se 

numeste Club Sportiv municipal si unde dumneavoastra sunteti presedinte de onoare, eu sunt 
prostul care baga bani in echipa asta. Nu asta-i problema, diferenta dintre noi. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Mergem inainte. 
Dl. Borca Tiberiu 
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Avand in vedere faptul ca licitatia publica s-a desfasurat sub incidenta Ordonantei 34, asta 
inseamna ca a fost o licitatie publica si s-a desfasurat in conditiile unui caiet de sarcini. In conditiile in care 
licitatia a fost anulata sau se repeta, inseamna ca este o alta procedura, o alta licitatie. In aceste conditii se 
poate modifica caietul de sarcini. Daca aveti dubii asupra acestui aspect am rugamintea sa consultati 
Consiliul national de solutionare a contestatiilor sau ANRMAT, care va va da  un raspuns foarte clar si o sa 
vedeti ca modificarea caietului de sarcini este posibila, deci consider ca.... 

Dl. Muntean  Marian administrator SC Devatrans 
Nu cu o saptamana inainte domnule consilier. 
Dl. Borca Tiberiu 
ANRMAT-ul o sa stipuleze clar care sunt termenele in care se poate modifica caietul de 

sarcini, si o sa primiti un raspuns concret si daca legea va da dreptate dumneavoastra, puteti sa 
faceti contestatie si licitatia este anulata. 

Dl. Rachita Ciprian 
Licitatia s-a facut organizat in baza Ordonantei 263/2007 – nu in baza Ordonantei 34, care 

reglementeaza doar modul de licitatie pentru transportul in comun, transportul public si nu cade sub 
incidenta Consiliului national pentru solutionare sau ANRMAT-ului pentru eventualele contestatii si de 
aceea am spus Consiliul local daca este de acord sau nu. 

Dna Mateuca Mateuca 
De ce pe SEAP daca nu a fost conform Ordonantei 34? S-a spus aici “conform ordonantei 34/2006” 

daca nu a fost asa cum spune domnul Rachita, totusi aici ati spus aici ca a fost publicata pe SEAP. Eu am 
cautat pe SEAP si nu am gasit nimic, dar aici s-a spus ca a fost afisata pe SEAP. 

D-na Chişotă Roxana 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 7 voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  dl. 

Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  dl. 

Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  dl. 

Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 7  voturi “pentru” (Dl. David, Dl. Costa, Dl. Cuiava, Dl. Borbeanu, dl 

Borca,Dna Oprisiu, Dna Mateuca), 

8 voturi” impotriva” ( Dl. Oana, dl. Morar, dl. Panduru, dl. Pogocsan, dl.Oancea,  

dl. Mos, dl. Tonea, dl. Dobrean), 

5 “abtineri” (dl. Lazar, dna Chisota,  dl. Kovacs,  dna Mermezan, dl. Birau) 

Hotararea nu a trecut. 
 

D-na Chişotă Roxana 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 22 ianuarie 2010 
 
 

             Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

   Chişotă Roxana                            Jr. Augustin Socol 
 
 
 


