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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 10 mai 2007,  în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1136/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 20 
de consilieri in functie. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna 
Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 20 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 15 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul Ghergan Florian, d-na 
HaŃegan  Marinela şi dl. Stan Ion.  Dl Morar Marcel  şi dl. Vasiu Traian au anuntat că 
intarzie.     

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Oancea Nicolae 
Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, 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 
În continuare, dau cuvântul d-lui viceprimar Oancea Nicolae pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 

1. Aprobarea asocierii Consiliului local al municipiului Deva cu Fundatia 
Conexiuni – in vederea finantarii si realizarii in comun a actiunii “Ziua 
bucuriilor pentru copii hunedoreni” in data de 01.06.2007; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Actului aditional la contractul de executie de lucrări nr.33803/2006 

incheiat intre Municipiul Deva si SC Romstrade S.R.L. Bucureşti; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul majoritatii 
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membrilor prezenti, iar potrivit prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicata, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 se adoptă cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie,  
 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Consiliului local al municipiului Deva cu Fundatia Conexiuni – in vederea finantarii si 
realizarii in comun a actiunii “Ziua bucuriilor pentru copii hunedoreni” in data de 
01.06.2007  
 D-na Viorica Branetiu 
 Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
D-na Luchian Mirela  
Comisia  de cultura a avizat favorabil. 

            Dl. 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 15  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.206/2007 
Punctul 2  
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  aprobarea Actului 
aditional la contractul de executie de lucrări nr.33803/2006 incheiat intre Municipiul 
Deva si SC Romstrade S.R.L. Bucureşti.  

Dl. Codrin Gabriel 
 Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia patrimoniu a avizat favorabil. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
În sală sunt prezenŃi şi domnii consilieri Vasiu Traian şi Morar Marcel. 
Dl. Kovacs Francisc 
Mă interesează dacă în acest contract s-a reŃinut garanŃie şi respectiv sumele 

reŃinute pentru garanŃie. 
Dl.Szots Ludovic 

 5% se reŃine. 
Dl. Kovacs Francisc 

 Vă rog să-mi arătaŃi unde scrie că nu am văzut. 
Dl.Szots Ludovic 

 Scrie în contract. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Deci, termenele de garanŃie şi respectiv sumele reŃinute pentru garanŃie. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Este scris în contractul iniŃial. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog să citiŃi prevederea din contract, să audă toŃi consilierii. 
 Dl. Szots Ludovic 
 “Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului reprezintă 5% din valoarea 
contractului. GaranŃia se va constitui prin scrisoare  de garanŃie de bună execuŃie 
exprimată în lei. Perioada granŃiei de bună execuŃie este de 36 de  luni de la data 
încheierii contractului”. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Şi s-a depus. 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.207/2007 
Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă informez că în sală  este prezentă reprezentanta FundaŃiei Conexiuni, doamna 
director   LenuŃa Angalita care doreşte să se adreseze consiliului. PoftiŃi. 
 D-na Anghelita  LenuŃa 
 Nu aş vrea să vă reŃin. Astăzi port două pălării, şi cea de preşedinte  al grupului de 
lucru judeŃean pe problema violenŃei în familie şi director al  FundaŃiei Conexiuni. Aş 
vrea să prezint Consiliului Local Deva câteva situaŃii la care am putea să ne gândim 
împreună, să rezolvăm nişte probleme care nu funcŃionează tocmai bine în acest moment. 
 Prima. La şedinŃa  grupului de săptămâna trecută a fost prezentă şi doamna 
consilier MiheŃ. Noi avem o strategie aprobată de Ministerul Muncii şi de Consiliul 
JudeŃean, în care erau prevăzute două lucruri foarte importante: serviciile să funcŃioneze, 
cele pentru protejarea victimelor şi de asemenea  să iniŃiem înfiinŃarea unui centru pentru 
reabilitarea agresorilor.  Nu este totuna să-i dai o amendă şi să-l trimiŃi acasă sau să-l ajuŃi 
să-şi revină şi familia să ducă o viaŃă normală. 
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 În acest context, aş propune Consiliului local în perspectiva oportunităŃilor de 
finanŃare  să iniŃiem un parteneriat prin care să aducem bani pentru  înfiinŃarea unui astfel 
de serviciu. ŞtiŃi foarte bine, toate proiectele trebuie aplicate în parteneriat. Este o 
propunere care vine din partea  grupului de lucru pe violenŃa în familie în care şi Primăria 
Deva, Consiliul Local Deva are un reprezentant. 
 Al doilea lucru, de 2 ani de zile pe baza unui proiect pe care l-a iniŃiat FundaŃia 
Conexiuni, Primăria Deva are un adăpost pentru victime, adăpost care funcŃionează la o 
capacitate foarte mică dintr-un motiv simplu:  nu au acces decât victimele care au buletin 
de Deva. Este normal pentru că este finanŃat parŃial de Consiliul Local Deva. În acelaşi 
timp şi FundaŃia Conexiuni oferă serviciile de consiliere juridică  şi psihologică gratuit, le 
susŃinem noi.  

Am dori să existe o iniŃiativă prin care să ne asociem fie cu Consiliul JudeŃean fie 
cu consiliile locale din proximitate ca acest adăpost să funcŃioneze la capacitate, să-şi 
justifice costurile şi victimele care au nevoie să poată beneficia de adăpost. Nu vă 
spunem că am ajuns să facem mutaŃii fictive victimelor care sunt într-un mare pericol şi 
este de la Brănişca, Boholt sau de la Certej, pentru a o putea proteja real. 

Eu vă felicit pentru că aŃi acceptat şi finanŃat acest proiect dar dorim să 
funcŃioneze aşa, la capacitatea lui maximă. Sunt opt locuri şi este extraordinar de bine 
venit. Cred că sunteŃi de acord atât bărbaŃii cât şi femeile că acest fenomen există şi  în  
judeŃul Hunedoara incidenŃa este de 34,5 % cu mult mai crescută decât în alte părŃi din 
această Ńară. 

A treia propunere pe care o fac Consiliului local. De ani de zile FundaŃia 
Conexiuni în parteneriat nescris cu Primăria Deva duce la bun sfârşit proiecte care sunt 
iniŃiate  în contextul înfrăŃirii cu oraşul Arras şi nu numai, şi Cherbourg.  Întrucât anul 
trecut a existat un proiect foarte frumos prin care  copii cu nişte venituri mai modeste au 
participat la o tabără în oraşul Arras la invitaŃia primarului din Arras şi a AsociaŃiei 
Artois Roumanie, proiect care a fost realizat în parteneriat cu Primăria şi cu FundaŃia 
Conexiuni,  am dori să existe un parteneriat real şi  să putem colabora ca în momentul în 
care  tinerii  din Arras vor dori să vină în Deva, să  o facem într-o manieră cât se poate de 
corectă şi în parteneriat. Ştiu că a existat o iniŃiativă a DirecŃiei de tineret  şi sport care a 
fost  şi  ea implicată în acest proiect. Proiectul lor a fost respins dar nu putem să ne facem 
că nu mai ştim ce s-a întâmplat anul trecut. Anul trecut s-a promis că 14 tineri din Arras 
vor petrece  în judeŃul nostru 2 săptămâni. Se apropie vacanŃa  şi ar trebui să găsim o 
soluŃie împreună. Eu cred că un parteneriat ar rezolva mai uşor acest lucru, am mai 
contribui şi noi cu sponsorizări, probabil şi consiliul local cu bugetul pentru această 
iniŃiativă care ar întării  relaŃiile dintre cele două comunităŃi înfrăŃite. 

Vă mulŃumesc. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Doamna director, cu privire la cel de-al doilea aspect pe care dumneavoastră l-aŃi 

spus,  vă rugăm să faceŃi aceiaşi propunere şi la Consiliul JudeŃean, ca să fie din partea 
dumneavoastră  la ambele consilii şi în condiŃiile acestea  noi să putem trece mai departe 
la un parteneriat cu consiliul judeŃean şi consiliul local. 
 D-na Anghelita  LenuŃa 

Ştiu că a existat o iniŃiativă a doamnei director Popescu, pentru că toate serviciile 
sociale  ne confruntăm cu această problemă, propunere care nu a trecut de Consiliul 
JudeŃean. Poate că un parteneriat mai larg  şi o repropunere ... Vă mulŃumesc din suflet. 

Dl.David Ioan 
Vreau să ridic o problemă, de data aceasta şi Consiliului local şi domnilor 

directori din Primărie. Am mai spus  într-o şedinŃă. Se face lărgirea şoselei de la Deva la 
Hunedoara.În zona Macon, în prima  parte a satului Cristur,  există un pârâu permanent şi 
la cea mai mare secetă totuşi  apă există, care este drenat într-un şanŃ şi trece pe sub şosea 
în dreptul Maconului intrând în canalul de evacuare de şlam de la Macon. Banda care 
vine în plus, se face peste acest şanŃ. În situaŃiile în care la Cristur plouă, nu trebuie să 
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plouă foarte tare pentru că solul este argilos şi extrem de impermeabil şi se formează 
foarte multe drenuri. Mai mult decât atât, toate ploile care vin din zona Almaş, Archia 
ş.a.m.d. se cam descarcă în valea Cernei, în partea de la Cristur. Deci, pericolul de 
inundaŃie şi de calamitate este foarte mare. Sigur că aceste şanŃuri, aceste drenuri dacă 
sunt astupate vor trebui făcute altele  şi aici ridic o problemă: cine le face, pe de o parte 
iar pe de altă parte,  pe al cui teren?  Cel puŃin drumul astupă acest canal, apa intră şi pe 
unele proprietăŃi particulare iar o dată cu şantul care trebuie mutat cu câŃiva metrii mai 
încolo se ocupă o suprafaŃă însemnată din proprietăŃile oamenilor.  Eu prevăd că, 
probabil, unii se vor război cu Drumurile, alŃii cu Consiliul JudeŃean, totul  va fi trecut 
sub tăcere iar drenurile nu vor fi făcute.  În situaŃia unor ploi sau a unor calamităŃi va 
trebui Consiliul local să scoată bani mulŃi din  buzunar să cumpere terenuri şi să refacă 
acele drenuri. În opinia mea, aceste costuri ar trebui incluse în costul drumului. La 
proiectarea drumului ar fi trebuit prevăzute. Atrag atenŃia pentru că s-ar putea chiar foarte 
repede deşi este secetă dar s-ar putea chiar în cursul anului dacă vremea se schimbă, să 
fim noi cei care va trebui să alocăm sume mari de la bugetul local pentru a repune situaŃia 
de mai înainte,  ceea ce strică drumul.  

Nu am făcut o critică, am atras atenŃia. 
Dl.Szots Ludovic 
ObservaŃia domnului consilier vis-a-vis de dispariŃia temporară a acelui şanŃ  

pentru colectarea apelor pluviale  într-adevăr este corectă. Lărgirea drumului judeŃean 
între Hunedoara şi Sântuhalm ştiŃi toată lumea că, cade în sarcina Consiliului JudeŃean. 
Proiectul de drum nu prevede de la bordură până  la bordură şi strict carosabilul ci 
inclusiv acele amenajări laterale, acele rigole şi şanŃuri care existau şi până acum pentru 
colectarea apelor pluviale. Deci, proiectul de drum are în vedere inclusiv aceste şanŃuri 
pentru colectarea apei pluviale. 

Eu nu consider că în situaŃia dată Consiliul Local Deva ar trebui să facă cheltuieli 
suplimentare la bugetul local, bani pentru exproprierea acelor  terenuri sau cumpărarea 
acelor terenuri care sunt vizate de aceste rigole. Este proiectul Consiliului JudeŃean. Într-
adevăr au intrat pe multe proprietăŃi private care mă rog,  ori în urma negocierilor ori 
instanŃa va  hotărâ care  va fi soluŃia  despăgubirilor respective dar nu ne priveşte pe noi.  

În ceea ce priveşte  lucrările pe care le executăm în satul Cristur, într-adevăr  
acolo avem şi spaŃiul necesar pentru colectarea rigolelor şi pentru colectarea apelor 
pluviale. În porŃiunea aceasta de care spuneŃi până la intrarea la Macon, cade în sarcina 
Consiliului JudeŃean să rezolve problema.  

Dl.Oană Nicolae Dorin  
Aş ruga totuşi, dacă s-ar putea să se facă o adresă  din partea consiliului către 

executantul acestei lucrări să-l rugăm să respecte proiectul, cu privire şi la şanŃul de 
drenare. 

Dl.Szots Ludovic 
Proiectul cuprinde inclusiv şanŃul de drenare. Nu este numai de la bordură la 

bordură şi carosabil. Altfel, într-adevăr la prima ploaie vor fi probleme deosebite acolo.  
Dl.Borbeanu Simion 
Vreau să vă semnalez un aspect care după părerea mea este de maximă gravitate. 

Ieri, în jurul  orei 4 când m-am întors acasă, la parterul blocului  pe b-dul Iuliu Maniu este 
o librărie. Un cetăŃean vopsea cu vopsele de ulei o cărămidă aparentă, placajul de 
cărămidă aparentă de la parterul blocului ceea ce este o prostie vă daŃi seama, să  vopseşti 
cărămida de placaj cu vopsea de ulei. I-am spus “domnule, ce faci aici?”, m-am prezentat, 
i-am vorbit frumos. Mi-a spus să-mi văd de treabă că nu avem nici o autoritate, că face ce 
vrea el, vopseşte unde vrea. Am făcut nişte  fotografii cu aparatul de fotografiat în 
vederea unei dovezi că face treaba aceasta. Nu vă spun că a lipsit puŃin să mă ia şi la 
bătaie. Am dat telefon la Primărie şi am sesizat la Urbanism, să meargă cineva să vadă ce 
se întâmplă acolo. Mi-a spus că are autorizaŃie de construire, că are permisiunea de la 
Primărie să vopsească cu vopsele de ulei placajul de cărămidă de la bloc, act pe care nu 
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mi l-a arătat.  Aş ruga compartimentul de specialitate să ia măsuri pentru că nu se poate 
aşa ceva, să te duci să te  recomanzi, să te prezinŃi cine eşti şi să te trateze în felul acesta. 
Era o problemă care Ńine de cum să spun, de minime cunoştinŃe elementare, ce să spun 
mai mult, să vopseşti placaje de cărămidă aparentă cu vopsea de ulei. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
În autorizaŃie de construire nu se prevede aşa ceva. Dacă este proprietar poate face 

cum vrea dar pe domeniul public nu există. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu este domeniul public, este peretele blocului. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Dacă este peretele blocului, nu avea voie să vopsească. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu tocmai asta spun. Felul în care am fost tratat, deci la modul acesta să ne 

apucăm la bătaie pe stradă, să de-a cu găleata  de vopsea după mine.... chestii dinastea, 
după ce l-am fotografiat. 

Eu cer să mi se dea un răspuns scris până la următoarea şedinŃă ce  măsuri s-au 
luat împotriva celui de la Librărie cu vopsitul blocului.  Aşa fiecare poate să vopsească ce  
bloc vrea în oraşul acesta,  cu ce culoare vrea, cu ce vopsele vrea. Mi se pare o tâmpenie 
fără margini. În centrul oraşului, aici, pe Iuliu Maniu... 

Dl.Kovacs Francisc 
Acum o lună s-a făcut o adresă de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

pentru reglementarea circulaŃiei rutiere pe strada Împăratul Traian. Vă pun în vedere că 
locatarii aceia nu au trotuare, ies din curte direct pe stradă. Acolo circulă unii cu viteză 
enorm de mare. 

Dl. Szots Ludovic 
Ce stradă este aceasta, domnule Kovacs, Împăratul Traian? 
Dl.Kovacs Francisc 
Din spatele Spitalului. Acolo este Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, sunt 

oameni în vârstă care din casă ies direct în stradă.  Rog acolo să se facă un singur sens de 
circulaŃie, eventual parcarea interzisă pe lateral şi eventual un trotuar. ToŃi locatarii de 
acolo ies direct în stradă şi este un pericol de accident permanent acolo.  Asta este prima 
chestiune şi v-aş ruga frumos să căutaŃi adresa, este în consiliu. 

A doua chestiune, v-aş ruga foarte mult, pe strada Piscului este o stradă înfundată 
acolo nu ştiu din ce  motive, trebuie iluminat acolo şi cât de cât în momenul în care se 
face strada Merilor să se facă şi cei 50 de metrii de stradă. 

Dl. Szots Ludovic 
Iluminatul, domnule Kovacs? 
Dl.Kovacs Francisc 
Da, iluminatul public. Sunt doi stâlpi la care ar trebui să se pună becuri. 
Ultima chestiune, v-aş ruga  foarte mult domnule Viceprimar, dumneavoastră aŃi 

rezolvat foarte multe lucruri în zona acea unde am eu activitate. Strada Nucet, era ultima 
stradă, domnul director ştie situaŃia.  

Dl. Szots Ludovic 
 Da, ştiu. 

Dl.Kovacs Francisc 
Vă rog ajutaŃi-l, daŃi-i ordin sau sancŃionaŃi-l.  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Care este problema? 
Dl.Szots Ludovic 
Drumul, domnule Viceprimar. Poate găsim noi o soluŃie  acum, să ducem nişte 

frezură acolo. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Locatarii de acolo s-au dus singuri, au plătit frezură, au dus tot felul de bolovani 

să facă ceva dar este imposibil. Iluminat public nu există iar drumul este rău. Ce se ia de 
pe trotuarele acestea, de pe străzi, frezura aceia, să se ducă acolo.  Nu este canalizare, nu 
este apă, nu este nimic acolo. 

D-na MiheŃ Daniela 
Eu vreau să revin la subiectul deschis de doamna director de la FundaŃia 

Conexiuni. Am fost invitată ca reprezentant al Consiliului local la şedinŃa grupului de 
lucru şi am fost foarte impresionată. Despre FundaŃia Conexiuni nu ştiam multe, despre 
activitatea ei şi despre ce se întâmplă. Sunt extrem de mulŃumită şi sunt gata să sprijin 
întotdeauna ca şi consilier activitatea acestei proiect care are foarte multe în spate. 

Despre acest grup de lucru aş vrea să spun că merită să sprijinim ideea de a ne 
asocia cu consiliile locale din împrejurimile Devei pentru  că aceste cazuri sunt mai multe 
iar capacitatea centrului permite. Este o asociere din care, atunci când este un caz din altă 
localitate, consiliul respectiv  susŃine cheltuielile şi activitatea ar fi mult mai eficientă 
atunci. 

În al doilea rând, activitatea cu partenerii francezi, activitatea şi rezultatele 
obŃinute pe alte proiecte îndreptăŃeşte FundaŃia Conexiuni şi pe noi să  acordăm garanŃie 
pentru a ne reprezenta în activităŃile cu Arras şi Cherbourg.  

Deci, vreau să susŃin şi să o felicit pe doamna LenuŃa şi să invit consilierii să-i fie 
alături de ei. 

Dl. Borbeanu Simion 
Am o completare. Cer să se aducă la starea iniŃială peretele acela. Asta ar trebui să 

se întâmple în viitor. 
Dl. Panduru Carol 
Şi pe DorobanŃi, pe domeniul privat, o casă, cineva a primit autorizaŃie de 

construire şi nu a primit aprobare de la Calor că era reŃea de agent termic chiar sub casă. 
Trebuie atenŃie, cred că sunt puŃini oameni la Urbanism şi este foarte greu să facă faŃă şi 
la controale. Ar trebui făcut un birou de inspectori care să controleze toată Deva. Este  
foarte greu să faci faŃă la cât este necesar. Inspectori de specialitate, ingineri constructori, 
eu ştiu, care să se ocupe de control  vis- a- vis de aceste lucruri. Poate că omul nu ştie 
unde să ceară autorizaŃie şi este  foarte greu. Te trezeşti că trebuie să-i spargi casa ca să 
repari o conductă.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prin Certificatul de urbanism nu s-a cerut şi viza Calor? 
Dl.Panduru Carol 
Nu era viza Calor-ului. S-a omis din greşeală.Este foarte greu să faci faŃă la atâtea 

cerinŃe.  
Dl.Oană Nicolae Dorin  
Văd că este spre finalizare peticirea drumurilor din municipiu. Nu înŃeleg de ce se 

fac aceste petice, de ce se plombează în loc să toarne un covor de asfalt ca să nu mai fie 
probleme. 

Am mai ridicat această problemă şi o mai ridic. Să se treacă la asfaltarea 
trotuarelor.  Vis-a-vis de Opera, unde s-a construit Palatul Administrativ, trotuarul este 
distrus, nu se poate circula pe el. Pe Aurel Vlaicu trotuarul este distrus, nu se poate 
circula pe el. Oamenii se plâng efectiv au necazuri,  că nu se poate circula. Vis-a-vis de 
Catedrală, pe str. Avram Iancu trotuarul este distrus. Cred că acum dacă se termină cu 
şoselele, avem obligaŃie să se asfalteze şi trotuarele. 

Dl.Szots Ludovic 
Sunt două proiecte. Este acel contract prin care se vor moderniza  cele 60 de străzi 

inclusiv trotuarele aferente şi alt contract reprezintă reparaŃiile  pe trotuare şi carosabil. 
Avem în vedere dar din păcate nu putem ajunge deodată în toate locurile dar să ştiŃi că 
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incluvis acel trotuar de care spuneŃi la Palatul Administrativ îl avem în vedere ca să  
mutăm şi gardul şi ca să-l mai lărgim. 

Dl.Ardelean Nelu 
În spatele magazinului Trident, s-au făcut nişte traversări la o conductă de gaz, 

inclusiv pe drumul către Archia şi de 3 luni de zile nu s-a acoperit. Se trece foarte greu cu 
maşina pe acolo. Este cum se coboară de la Archia în jos, chiar pe străduŃa aceea. 

Dl.Szots Ludovic 
Aici într-adevăr este o problemă. Cei care fac aceste lucrări cu traverse, este 

valabil şi pentru Calor, Apaprod, Romtelecom şi cei care fac astfel de lucrări, să acopere 
tot, ei încheie un contract de reparaŃii cu firmă specializată în asfaltări. Atunci, într-
adevăr, aici sunt nişte sincope că  ei termină lucrarea până la un nivel, până la nivel de 
asfaltare şi  firma cu care a încheiat contractul nu dă curs solicitărilor imediat şi  datorită 
acestei situaŃii mai rămân anumite zone  neasfaltate  momentan sau temporar. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
FaceŃi-le adresă, dacă nu, să fie amendaŃi. 
Dl.Szots Ludovic 
Avem  şi noi pârghiile noastre. Se reŃine o sumă pentru refacerea carosabilului şi 

dacă  vedem că nu vor da curs solicitarilor noastre, pe banii lor atunci refacem noi cu altă 
firmă carosabilul. Nu avem altă soluŃie. 

D-na Mermezan  Ana Elena  
Am de ridicat o problemă cu funcŃionarea autogării din municipiul Deva. Prin 

sistarea activităŃii autogării vechi, am înŃeles că acum se face o autogară nouă şi dacă ar fi 
posibil să se monteze un panou cu mersul autobuzelor pentru că este un haos total. Cine 
merge să se informeze nu ştie unde să se informeze, la ce oră pleacă  şi în ce direcŃii, 
autobuzele şi celelalte mijloace de transport din autogară. 

Dl.Kovacs Francisc 
Aşa este, orice întrebi acolo nimeni nu ştie, nu este nimic afişat. Nu au orar nu 

numai la autogară dar şi autobuzele care merg în alte cartiere. 
D-na Mermezan  Ana Elena  
Să fie afişat undeva să se ştie unde se pleacă şi la ce oră se pleacă. 
Dl.Teban Andronic 
Mă adresez domnului Viceprimar, să iluminăm şi să punem curent electric pe 

strada Zăvoi, spre Archia. Sunt familii care deja s-au mutat în casele de acolo şi stau cu 
lămpaş,cu lumânare, în municipiul Deva. Trebuie neapărat pus curent acolo. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae  Florin 
Se lucrează şi până în toamnă se rezolvă situaŃia. 
Dl.Teban Andronic 

 Eu sper, că de un an de zile este treaba aceasta. Mă bazez acum pe 
dumneavoastră. 

Dl. Oană Nicolae Florin 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 10  mai  2007 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                     Consilier,        Secretar 

Oană Nicolae Dorin                       Jr. Sârbu Laura 
 

 
Red. 
Stanici Ramona Silvia 


