
 1 

 
 
 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 05  septembrie 2007, în şedinŃa  convocată de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2071/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si 
Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
 D-na Luchian Mirela 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul Borbeanu Simion, 
doamna Hategan Marinela, domnul Teban Andronic şi doamna Mermezan Ana Elena     

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae 
Florin si Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 
prezentarea proiectului ordinii de zi:     

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin   
            Ordinea de zi este următoarea: 

1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.80/2007 privind aprobarea noului 
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul “Bloc de locuinte pentru tineret, Bloc 
1, strada Mihai Eminescu, Deva”; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.176/2000, cu modificarile 

ulterioare; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 D-na Luchian Mirela 

Supun la vot ordinea de zi prezentată    
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,2 se adoptă cu votul 
majoritatii membrilor prezenti,   
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I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Hotararii Consiliului local nr.80/2007 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul “Bloc de locuinte pentru tineret, Bloc 1, strada Mihai Eminescu, Deva”; 

D-na Gratiela Samoilescu  
Din partea compartimentului de specialitate am de propus câteva modificări şi 

completări la articolul 3: “De la bugetul general al municipiului Deva se va aloca suma 
de 1.626.835 lei inclusiv T.V.A., echivalentul a 477.036 EURO, din care C+M este 
1.480.658 lei echivalent a 434.172 EURO, restul sumei fiind alocată de la bugetul de 
stat”. Am făcut completarea cât este şi C+M. 
 Dl. łonea Vasile 

S-a cerut modificarea hotărârii vechi şi mie mi se pare un nonsens afirmaŃia 
“proiectantul la solicitarea noastră şi a ANL-ului,  a modificat devizul general aplicând 
noii indicatori aprobaŃi de ANL printre care şi cursul BNR din data de 11.01.2007 (1 
euro=3,4103 lei)”.   

Nu înŃeleg de ce trebuie să aprobăm noi să plătim mai mult?! 
D-na Gratiela Samoilescu  
Plătim mai puŃin cu 1 miliard. 

 Dl. łonea Vasile 
Deci, mi se pare nonsens să cerem să plătim mai mult. Putea să spună că a fost 

obligat de nu ştiu ce legi, de ANL dar nu că cer eu să plătesc mai mult. Asta mi se pare o 
formulare non-sens. 

D-na Gratiela Samoilescu  
FaŃă de referatul cu aprobarea sumei vechi,  noi plătim mai puŃin cu 1 miliard 

pentru că s-au modificat indicatorii. Noi plătim 10%. Dacă vă uitaŃi pe hotărârea nr. 80 
care a fost aprobată,  suma alocată de la buget era de 1.752.295 lei. Aşa s-au aprobat. 

Dl. łonea Vasile 
Bine, atunci am să revin. Este foarte bine dacă este aşa cum spuneŃi 

dumneavoastră. Revin asupra unei formulări anterioare ale mele, ca să avem bază de 
comparaŃie, trebuie să puneŃi şi hotărârea veche aici. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Da, atunci puteŃi face comparaŃie. 
Dl.Ghergan Florian 
În Referat să se facă referire la aceste aspecte. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Se face referire, uitaŃi-vă şi în titlu  scrie “modificarea HCL nr. 80/2007”. Scrie în 

referat doar că nu am ataşat hotărârea veche, dar o să o ataşăm. Este greşeala noastră,   
ne-o asumăm. 

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.367/2007 
Punctul 2  

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

Hotararii Consiliului local nr.176/2000, cu modificarile ulterioare; 
Dl. Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.368/2007 
Diverse 
 Dl.Panduru Carol 
 Am o propunere pentru viitoarea şedinŃă şi rog să se consemneze. Vis-a-vis de 
străzile care sunt închise, cine are acces, există o hotărâre de consiliu în acest sens, ce 
atribuŃii are PoliŃia Comunitară în acest sens? De ce? Pentru că întâmplător am văzut în 
Timişoara în PiaŃa Unirii unde este închis efectiv, patrulează o echipă şi propun ca şi la 
noi să fie echipe mixte şi femei la PoliŃia Comunitară. Dacă a intrat în zona respectivă, în 
piaŃă, imediat l-a fluierat şi a ieşit afară. Nu neapărat trebuie amendaŃi, trebuie învăŃaŃi să 
nu intre pe aceste zone interzise. Să vedem ce atribuŃii are PoliŃia Comunitară în acest 
sens. 
 Dl. David Ioan 
 Ieri a apărut în Ziarul “Hunedoara Expres”, pe prima pagină în stânga “Aleşii 
devenilor se plimbă pe bani publici” şi se dă poza domnului Viceprimar Oancea Nicolae 
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Florin. La pagina 5 apare articolul. Nu ştiu ce a urmărit acest ziar dar efectul este clar. Eu 
şi łonea  mergem pe banii contribuabililor nu ştiu unde. Nu-mi exprim opinia despre 
acest ziar, dar am să-l citez pe celebrul nostru contemporan, domnul Vadim Tudor care 
spunea despre asemenea reviste că sunt “căcăreze”. Probabil că asemenea “căcărează” 
este şi la Deva. 
 Aş dori ca la şedinŃa viitoare sau până la şedinŃa viitoare pentru că sigur voi 
telefona acestor domni, in decursul celor două legislaturi să li se pună la dispoziŃie de 
câte ori am ieşit eu şi de câte ori au ieşit ceilalŃi consilieri. Nu de alta dar, este o calomnie 
cât se poate de bună. 
 Nu ştiu, în două legislaturi la Szigetvar am fost o singură dată. Mă plimb eu pe 
banii nu ştiu cui. 
 Dl. łonea Vasile 
 Referitor la ce a spus colegul, ieri m-am dus la mine în cartier la chioşcul de ziare 
şi domnul de acolo mi-a spus “domnule consilier, vă plimbaŃi pe banii noştri”.  Nu  am 
vrut să-i mai explic că nu avea sens. 
 Vreau să revin cu o altă problemă. La şedinŃa trecută am cerut o clarificare, 
segmentul de stradă de la  DirecŃia Muncii până la Minvest, este LibertăŃii sau este Iuliu 
Maniu? Am spus să-mi daŃi un răspuns pentru că-i plimbă aiurea. Când vine cu 
corespondenŃa,  cu pensia vine aiurea, este numărul 6 unde a fost fostul IGO şi numărul 6 
este şi în blocul acesta.. Nu este clară treaba. Ar trebui şi publicat ca să se ştie. Am cerut 
un răspuns şi mi s-a spus că în 30 de zile.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 O să primiŃi răspuns la şedinŃa ordinară. Serviciul administraŃie publică locală a 
solicitat  la compartimentul de specialitate, dar încă nu a primit răspuns. 
 Noi ştim că este Iuliu Maniu, dar o să vă dăm răspuns oficial. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Viceprimar, aş vrea să vă întreb dacă există o aprobare, dacă există un 
proiect pentru că am văzut că se lucrează în PiaŃa Unirii. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Există autorizaŃie de construire şi ordin de începerea lucrărilor, dar domnul 
director Szots vă poate  da mai multe detalii. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Da. Este o lucrare cu S.F. aprobat de către consiliu. Este proiect pentru execuŃie. 
După câte aŃi observat s-au spart cele două căi de acces pietonal care oricum nu aveau 
nici un fel de rol ca să spun aşa pentru că nu se prea circula şi circulaŃia oricum este 
ştrangulată în zonă.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Ce se face acolo? 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Se face carosabil. 
Dl.Szots Ludovic 

 PiaŃeta din faŃa statuii, dacă aŃi trecut pe acolo aŃi văzut că era toată fisurată şi 
crăpată. În baza studiului aprobat de dumneavoastră se execută lucrări. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avem un termen? Văd că s-a spart şi nu execută nimeni nimic. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Domnule consilier, acum avem situaŃia aceasta neplăcută cu vremea de afară, dar 
ieri s-a lucrat. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este un termen? 
 Dl.Szots Ludovic 
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 Sigur că da.  Eu zic că nu o să treacă o lună de zile şi va fi gata. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Deci, cred că după norme ar trebui să pună cine execută, autorizaŃia de construire, 
tot ce trebuie aşa ar trebui şi termenul de execuŃie ca să vedem. 
 Dl. Szots Ludovic 
 Nu este problemă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am rugat să vedeŃi puŃin de barierele acestea care sunt nici închise nici deschise. 
Care este situaŃia cu ele? 
 Dl. Szots Ludovic 
 Din păcate acolo aŃi văzut care este situaŃia. Acum trebuie să schimbăm 
modalitatea de acces pentru că onor cetăŃeni ai municipiului, tineretul care-şi are sediul în 
zonă s-a apucat şi au tăiat cu bonfaierul o bucată din barieră. Nimeni nu ştie ce s-a 
întâmplat cu ele, se urcă pe ele, deci se distrug. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avem PoliŃie Comunitară, avem oameni plătiŃi, haideŃi să vedem ce facem acolo. 
 Dl. Szots Ludovic 

Urmează să amplasăm şi o zonă de supraveghere cu camere video. 
 Dl.Ghergan Florian 

Şi cealaltă barieră este .... Este ridicată, se lasă,  există cartele? 
 Dl. Szots Ludovic 

Au existat aceste situaŃii de vandalizare continue şi nu s-au putut pune 
deocamdată cartele. 
 Dl.Ghergan Florian 

Aici am propus câteva soluŃii. Să vedeŃi Timişoara şi Sibiul care are rezolvată 
problema, cu un piston, cu ceva. HaideŃi să găsim o soluŃie. 
 Dl. Szots Ludovic 

VeniŃi cu propunerea că şi noi ne-am gândit la cea care se ridică. 
 Dl.Ghergan Florian 

VeniŃi cu propunerea  şi scris acolo 
 Dl. Szots Ludovic 

Probabil că vom merge pe ideea asta şi noi.  
Dl.Ghergan Florian 
La Împăratul Traianilor, uitaŃi-vă la  Sibiu este un sistemul de genul acesta, este şi 

protejat, nu se loveşte, nu poate fi lovit cu maşina. MergeŃi până acolo să vedeŃi care este 
firma şi haideŃi să găsim o soluŃie. 

Dl.Szots Ludovic 
Corect. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Vă anunŃ că şedinŃa ordinară va avea loc în 18 septembrie. 
Dl.Kovacs Francisc 
Vreau să mulŃumesc domnului Szots pentru că a rezolvat problema pe strada 

Nucet. 
 Am primit o scrisoare de la locuitorii str.Pincio din Viile Noi. V-aş ruga foarte 
mult să-mi spuneŃi când se rezolvă problema cu apa, canalizarea şi modernizarea străzii.  
Oamenii de acolo, vă rog să mă credeŃi – întâmplarea face că am lucrat cu cineva de 
acolo – au vrut să vină toŃi în faŃa  primăriei. Eu le-am spus că-i rog frumos să facă adresă 
către Primărie şi dacă nu se rezolvă în termenul dat de Primărie, atunci să vină. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
 Este făcut S.F.-ul pe str. Pincio.  
 Dl.Szots Ludovic 
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 S.F.-ul există pentru apă şi canal. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Când se încep lucrările? 
Dl.Szots Ludovic 

  Acum trebuie să scoatem procedura pentru execuŃia proiectului tehnic şi după 
aceea putem.  Anul acesta putem rezolva cu apa şi canalizarea dar cu modernizarea străzii 
nu. Modernizarea nu se face acum. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Ce le spun oamenilor?. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Anul acesta până în decembrie se rezolvă cu apa şi canalizarea. Modernizarea se 
va face în primăvară. 

Dl.Kovacs Francisc 
Nu modernizare, dar  măcar repararea străzii să se facă 

 Dl.Szots Ludovic 
 Domnule Viceprimar, domnilor consiler chiar astăzi am făcut o analiză a zonei 
respective şi datorită fondurilor pe care le avem la dispoziŃie, facem numai apa şi canalul. 
Este vorba de I.P.Pincio, str. Centuria, str. D.Cantemir, Cireşilor şi Primăverii. Valoarea 
lucrărilor stabilite prin Studiul de Fezabilitate se ridică la 12 miliarde 700 de milioane lei 
vechi numai apa şi canalul. 
 Dl. Panduru Carol 
 Aş avea o propunere, să se consemneze şi să se ceară directorului de la PoliŃia 
Comunitară un program de management ca să nu mai fie discuŃii. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o rugăminte. Sper să fiu în asentimentul colegilor şi să fiŃi de acord să facem 
o adresă la Drumurile NaŃionale şi la Consiliul JudeŃean să se ia măsuri să se rezolve 
problema trecerii peste nivelul de cale ferată de la Săuleşti. Dacă ai cumva neşansa să  
trebuiască să mergi la Alba Iulia sau Orăştie, de foarte multe ori dinainte de la Peco din 
Sântuhalm este coadă de maşini, bară în bară. Se trece cu viteza întâi, toate maşinile 
opresc şi toate vin. Am mers la Orăştie, încolo este destul de lejer. Coadă era până la 
Spini. Până la ieşirea din localitatea Spini era coadă pe sens invers, veneau maşinile bară 
în bară, una în spate la alta, tot cu viteza întâi şi a doua. ÎŃi faci praf maşina. 
 Să se facă o adresă să se ia măsuri, să se repare această trecere de nivel. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Consiliul JudeŃean a făcut o adresă la Ministerul Transporturilor, domnul MoloŃ a  
vorbit  şi cu Orban când a venit aici şi a solicitat să se facă o deviere ca trenurile care 
merg de la Simeria  la Hunedoara să treacă peste pasarelă  şi să renunŃe linia cu barieră. 
Atunci, se decongestionează circulaŃia. Este făcută adresă la Ministerul Transporturilor de 
către Consiliul JudeŃean. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu este problema asta. Se poate face cum trebuie, nu cu gropi,  cu şanŃ. Cum este 
în Mureş, cum este în Arad, mergi cu 100 km/h fără nici un fel de problemă. Dacă este 
bariera coborâtă este altceva. 
 Domnul  Viceprimar, până aprobă Ministerul Transporturilor mai trece 3 ani pe 
când lucrarea asta se poate face. Există trecere peste barieră dar trebuie făcută cu cauciuc, 
cu tot felul ca să treci cu 80 km/h fără probleme. 
 D-na Luchian Mirela 
 Domnilor consilieri, vreau să vă anunŃ că  Editura Emia ne invită în 17 
septembrie, ora 12,  la Casa de Cultură la un simpozion de poezie. 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
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Deva, 05 septembrie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Luchian Mirela               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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