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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 13 iulie 2007,  în şedinŃa  ordinară  

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 
 
Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum şi a 
DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1618/2007. 

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

La şedinŃă 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. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Având în vedere că domnul Teban Andronic este în concediu de odihnă, vă rog să 

numiŃi un consilier care să conducă lucrările şedinŃei. 
            Dl. Morar Marcel 
 Propun pe domnul Oană Nicolae Dorin. 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a  celor 17 consilieri prezenŃi. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl Teban Andronic, dl David 
Ioan, dl. Lazăr Danil şi d-na Mihet Daniela. 

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. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 04 iulie 2007, precum şi a 
procesului-verbal al şedinŃei Consiliului local. 

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata “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 procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 04 iulie 2007 însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 04 iulie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1486/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Teban Andronic. 
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   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 12 puncte şi 2 puncte suplimentare. S-
au adoptat 14 hotarari, respectiv de la nr.262-275.  

    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 
cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 04 iulie 2007.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 04 iulie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 04 iulie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor  17  consilieri prezenŃi. 
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: 
      I.       Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru anul 2007;  

                  Prezinta Ivan Elena Sef Serviciu public local de asistenta sociala  

  

II. Proiecte de hotărâri, privind: 
 

1. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul aferent 
cladirii, situate la adresa de domiciliu, pe o perioada de un an, pentru 
persoanele care au realizat 15 donari de sange consecutive in ultimele 60 de 
luni; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza 

Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Completarea Anexei la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu 

persoanele care au dreptul la gratuitatea transportului urban cu mijloace de 
transport in comun, cu completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea noii organigrame, a statului de personal si a noii structuri a 

posturilor pentru personalul din cadrul Serviciului public impozite si taxe 
locale subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitarea ansamblului de construcŃii 

ale Colegiului National Decebal Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Zid de sprijin strada 

Crangului – Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 

nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de 
evaluare si selectionare a proiectelor; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea „Planului de Dezvoltare al municipiului Deva” in perioada 2007 – 

2013: Analiza socio-economica a municipiului Deva; Analiza Swot a 
municipiului Deva si Strategia de dezvoltare a municipiului Deva – Axe 
strategice de dezvoltare; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Atribuirea denumirii strazilor create in cadrul ansamblului de locuinte Orizont 

nr.2 conform P.U.Z. aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.238/2007; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

terenuri situate in intravilanul municipiului Deva si a localitatilor 
apartinatoare, conform art.36 alin.2,3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata si 
a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea Actului aditional la Contractul de asociere nr.3/2006 incheiat intre 

Municipiul Deva si SC C&C Generals SRL;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea asocierii Municipiului Deva cu SC Itineris Media SRL, in vederea 

modernizarii retelei de afisaj stradal;   
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Trecerea unui teren in suprafata de 558,00 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local 

si domnul Lupea Liviu; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala P+M” in municipiul Deva, str.Zavoi, F.N.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

”Realizare acces la demisol din trotuar” Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.12; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta P+M” in municipiul Deva, strada Coziei, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala P+1” in municipiul Deva, str.Mihail Sadoveanu 
F.N.; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere spatiu de asteptare la cabinet veterinar” situat in Deva, str.Ciprian 
Porumbescu, bl.19 A, sc.A, parter; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Amenajare parcare” in municipiul Deva, str.Victor Suiaga; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere spatiu comercial” situat in Deva, str.22 Decembrie, bl.F, tronson 
A; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

„Extindere spatiu pe verticala pentru construire locuinta cu mansarda” in 
municipiul Deva, Aleea Romanilor, nr.10; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire „Locuinta familiala pe parter si garaj” in municipiul Deva, strada 
Vulcan, f.n.; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

„Construire service auto si pensiune” in municipiul Deva, str.Calea 
Zarandului, f.n., zona Izvor Decebal; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta multifamiliala” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

„Amenajare cabinet stomatologic” situat in Deva, b-dul Dacia, bl.33, sc.B, 
ap.24; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

construire „Locuinta familiala P+1” in extravilanul municipiului Deva-
Santuhalm; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala S+P+M” in municipiul Deva, str.Flamingo, 
f.n.; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

„Construire spatiu comercial, spalatorie auto si imprejmuire” in municipiul 
Deva, str.Liviu Oros, f.n.; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

construire  „Locuinta familiala P+1” in extravilanul municipiului Deva – 
Santuhalm; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
III. Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatoarele proiecte: 
1. Aprobarea trecerii sectorului de drum national DN 7 – Calea Zarandului E68 de la 

poz.419, municipiul Deva, “Zona de tranzitare” km 386+200-km 393+000 de pe 
raza administrativ teritoriala a municipiului Deva, aflat in proprietatea publica a 
municipiului Deva şi administrarea Consiliului local al municipiului Deva, in 
administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului, in 
vederea realizarii activitatilor de interes national de catre Companbia Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.; 

2. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Extindere retele electrice 
zona drum de legatura intre strada Zavoi si localitatea Archia Deva”; 

3. Aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte 
proprietate personala si atribuirea acestuia in folosinta gratuita tinerilor care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003; 

4. Transmiterea imobilului situat pe str.1 Mai, nr.27(fostul camin Rempes), precum 
si a obiectivului de investitii “Reparatii capitate si mansarde, Camin nefamilisti 
str.T.Maiorescu Deva” in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala;  
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5. Acceptarea unei donatii din partea SC Keops Urban Proiect SRL;  
6. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 

Piata agroalimentara Deva” amplasata in municipiul Deva, str.I.Creanga, nr.60;    
7. Aprobarea modificarii listei de investitii a municipiului Deva pe anul 2007; 

 
Dl.Kovacs Francisc 
Sunt împotriva punctelor suplimentare. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
      S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                     1  vot împotrivă (Dl. Kovacs Francisc)     
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.   
      S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                     1  vot împotrivă (Dl. Kovacs Francisc)     
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 3-9 punct suplimentar 2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, 
potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele:1,11,12,15-30, punct suplimentar 5,6,7 se adoptă cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea 
nr.215/2001, republicata proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:2,10,13,14, punct suplimentar 1,3,4 se adopta cu votul a 2/3 din numarul total al 
consilierilor locali in functie.  
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 7 necesita vot secret.  
 
     I.       Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru anul 2007;  
                Prezinta Ivan Elena Sef Serviciu public local de asistenta sociala  
 
II.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl.  Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata 

impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul aferent cladirii, situate la adresa de 
domiciliu, pe o perioada de un an, pentru persoanele care au realizat 15 donari de sange 
consecutive in ultimele 60 de luni; 

D-na Tamas Izabela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela 
Comisia de protectie sociala a avizat  favorabil. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
S-a greşit numerotarea articolelor, sunt 5 articole. Se va face corectarea întrucât a  

fost o greşeală de redactare. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
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            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.276/2007 
Punctul 2  

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

locuintelor construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre 
titularii contractelor de inchiriere; 

D-na Suciu Lucretia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu 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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.277/2007 
Punctul 3  

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

la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu persoanele care au dreptul la 
gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun, cu completarile 
ulterioare; 

D-na Elena Ivan  
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Cu permisiunea dumneavoastră, dorim completarea Anexei cu 2 cereri depuse 
ulterior. 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 

            Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate, de a completa Anexa cu încă 2 cereri. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.278/2007 
Punctul 4   

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

organigrame, a statului de personal si a noii structuri a posturilor pentru personalul din 
cadrul Serviciului public impozite si taxe locale subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

D-na Tamas Izabela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. łonea Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert 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 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.279/2007 
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Punctul 5  
Dl.   Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului 

de fezabilitate „Reabilitarea ansamblului de construcŃii ale Colegiului National Decebal 
Deva”; 

Dl. Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
 
 
 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, aş vrea Corpul de Control al Primarului sau cei care se 

ocupă de aceste investiŃii să urmărească faŃada de la Liceul Decebal. Noi am fost de acord 
cu toate investiŃiile care s-au făcut. UrmăriŃi vă rog cum s-au montat geamurile şi cum s-
au făcut şpaleŃii laterali. Este o ruşine pentru noi. 
 Aş vrea să meargă cineva să vadă şi să se refacă lucrările respective. Toate 
geamurile sunt murdare, toŃi şpaleŃii nu sunt drepŃi şi este o faŃadă care reprezintă 
municipiul nostru. V-aş ruga  în şedinŃa următoare să ne informaŃi despre acest lucru. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Borbeanu, aŃi fi dispuşi  ca dumneavoastră  şi membrii din comisia de 
urbanism să mergeŃi să faceŃi o descindere şi să informaŃi după aceea consiliu? 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Da. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cel mai bine ar fi, să fie comisia noastră de urbanism, să facă o descindere şi să 
vedem care este situaŃia. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Nu am trecut de mult pe acolo, nu ştiu cum arată. 

Dl. Ghergan Florian 
 FaŃada principală de la Liceul Decebal. Toate geamurile care sunt spre stradă. 
UitaŃi-vă  cum sunt montate geamurile şi cum sunt făcuŃi şpaleŃii. Este o ruşine pentru cei 
care au lucrat acolo şi  cred că nu trebuie să o lăsăm nerezolvată. 

Dl. Gros Daniel  
 Domnilor consilieri, pot să vă spun că lucrarea nu este  recepŃionata, nu s-a făcut 
recepŃia  la terminarea lucrării. Când va fi recepŃia, sigur că vor fi obiecŃiuni şi reparaŃiile 
ulterioare. 

Dl. Ghergan Florian 
 Eu spun că nu este corect. Lucrarea este făcută de câteva luni şi rămânem cu ea 
aşa în loc, să facem observaŃiile care trebuie în momentul potrivit. 

Dl. Gros Daniel  
 Încercăm să remediem.  
 Dl. Ghergan Florian 
 Vă rog. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 SunteŃi de acord cu propunerea făcută de mine respectiv, până la şedinŃa viitoare 
comisia noastră de urbanism să facă verificarea celor spuse de domnul Ghergan şi să 
luăm atunci în cunoştinŃă de cauză o hotărărâre? Cine este pentru acest lucru? 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 În această situaŃie, comisia de urbanism se va întruni şi va rezolva această 
problemă. 
            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 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.280/2007 
Punctul 6  

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

de fezabilitate pentru obiectivul „Zid de sprijin strada Crangului – Deva;  
D-na Gratiela Samoilescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion   
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Aş vrea o informare privind necesitatea acestui zid de sprijin. De ce a fost  

necesar? Probabil la vremea respectivă, dealul respectiv a fost încărcat cu nişte 
construcŃii care nu ştiu dacă chiar au fost în regulă cu aprobările. Dacă nu s-au fi construit 
alte imobile acolo, nu era nevoie de acest zid de sprijin,  care există de 15 ani.  
            Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Din compartimentul tehnic, să ne dea cineva explicaŃii. 
 D-na Gratiela Samoilescu 
 Trebuie zidul făcut şi vom face şi modernizare acolo. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Domnul director juridic ne poate da lămuriri în acest sens. 
 Dl.Socol Augustin 
 Locuitorii de pe strada Crângului  au acŃionat în judecată Consiliul local iar printr-
o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, am fost obligaŃi să facem acest zid de sprijin. 
Pentru a se evita alunecările de teren s-a executat şi un studiu geotehnic care a stabilit că 
în zonă au loc mişcări de teren. S-au ridicat probe. Anumite imobile, clădiri situate în 
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vecinătatea străzii Crângului cu deschidere stradală au fisuri atât în fundaŃie cât şi în 
partea de rezistenŃă. Fiind hotărâre judecătorească definitivă, trebuie aplicată. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 O întrebare. De ce alunecă terenul acolo? Pentru că s-au executat nişte construcŃii 
în anii trecuŃi. 
 Dl.Socol Augustin 
 Deci, din studiul geotehnic efectuat, nu s-au stabilit cauzele alunecării de teren. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Trebuia să se stabilească. Fiecare construieşte ce vrea şi pe urmă din bugetul local 
facem  zid de sprijin pentru că nu respectă proiectul. 
 Dl.łonea Vasile 

Eu cunosc situaŃia de acolo, că am fost la faŃa locului împreună cu domnul 
Viceprimar. SituaŃia oamenilor care  locuiesc pe strada Crângului este disperată. Ei şi-au 
construit nişte case cândva din munca lor şi este păcat să le lăsăm să se ruineze acum. 
 Într-adevăr cauza pentru care dealul se deplasează şi alunecă terenul este probabil 
şi construirea unor case în aval de ei şi aprobarea pentru transportul greu. Probabil a 
afectat cel mai mult că s-au transportat materialele pentru construcŃia caselor cu maşinile 
pe deal. Probabil a afectat cel mai mult la şubrezirea  fundaŃiilor caselor respective dar 
noi trebuie să fim total “pentru” că noi suntem vinovaŃii pentru treaba aceasta. Nu putem 
lăsa oamenii de acolo să-şi ruineze toată munca de o viaŃă, să facă toată  lucrarea.  
 Noi trebuie să mergem şi să facem zid de sprijin. Sunt oameni în situaŃii disperate,  
care au muncit o viaŃă pentru caseler lor. 
 Mai doresc să precizez că s-au construit nişte case fără să treacă prin consiliu şi 
mi s-a explicat că dacă este zonă de locuire, nu trebuie să treacă neapărat să fie aprobare 
prin consiliu. 
 Acum, eu zic să aprobăm acest studiu. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Şi eu vreau să se aprobe dar vreau să ştiu pe ce cheltuim banii, asta este problema, 
nu ca să nu se aprobe. Nu spun să nu se aprobe. 
            Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Kovacs, în situaŃia în care veŃi avea dovezi sau probe că s-a construit 
fără autorizaŃie  atunci vom putea face demersuri să vedem dacă există persoane vinovate. 
Până în acel moment nu putem discuta alte probleme. 
            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 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. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.281/2007 
Punctul 7   

Dl.  Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei 
publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor  

D-ra Tusa Isabela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
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 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. 

 
 
Dl.Oană Nicolae  Dorin 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 2 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Propun ca din comisie să facă parte membrii trecuŃi în hotărâre la articolul 2, 

respectiv: dl. Mircia Muntean, d-na Nicula Viorica, dl.Ludovic Szots, dl.Augustin Socol,  
d-na Daniela Pârvu, d-na Bianca Poanta, d-ra Tuşa Izabela, dl. Gros Daniel(membru de 
rezerva) şi d-na Maria Rădoane(membru de rezerva). 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 

distribuie buletinele de vot cu propunerile făcute. 
           Rezultatul votului secret este următorul: 17 voturi exprimate, 17 voturi valabile. 
- Dl. Mircia Muntean  - 17 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Ludovic Szots  - 17 voturi “pentru” 
- Dl.Augustin Socol – 17 voturi “pentru” 
- D-na Daniela Pârvu  - 17 voturi “pentru” 
- D-na Bianca Poanta – 17 voturi “pentru” 
- D-ra Tuşa Izabela  - 17 voturi “pentru” 
- Dl.Gros Daniel(membru de rezerva)  - 17 voturi “pentru” 
- D-na Maria Rădoane(membru de rezerva) – 17 voturi “pentru” 

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. 
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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.282/2007 
Punctul 8   

Dl.  Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului 

de Dezvoltare al municipiului Deva” in perioada 2007 – 2013: Analiza socio-economica 
a municipiului Deva; Analiza Swot a municipiului Deva si Strategia de dezvoltare a 
municipiului Deva – Axe strategice de dezvoltare;   

D-ra Tusa Isabela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comerta 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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.283/2007 
Punctul 9 

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

strazilor create in cadrul ansamblului de locuinte Orizont nr.2 conform P.U.Z. aprobat 
prin Hotararea Consiliului local nr.238/2007; 

Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.łonea Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.284/2007 
Punctul 10  

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

constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.2,3 şi 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dl. Siko Stefan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate . 
Dl. łonea Vasile 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu  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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.285/2007 
Punctul 11  

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

aditional la Contractul de asociere nr.3/2006 incheiat intre Municipiul Deva si SC C&C 
Generals SRL; 

Dl. Bodea Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. łonea Vasile 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
Eu i-am dat un supratitlu, de presă, “ReîmpărŃirea ciolanului”. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
DoriŃi să schimbăm titlul hotărârii? 
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Dl.łonea Vasile 
Da, îi dăm noi supratitlu.  Despre ce este vorba? Noi avem un contract încheiat cu  

o firmă. S-a discutat la momentul respectiv, s-au făcut nişte modificări în favoarea 
municipiului Deva.  

Acum, se vine cu Expunere de motive în care nu ne spune, nu s-a îndeplinit 
contractul cum trebuie, nu sunt în măsură să realizeze un  afişaj stradal modern. 
Dimpotrivă, se scot câteva străzi, de fapt miezul Devei, unde este cea mai bună şi mai 
expusă publicitate şi se dă la altă firmă.  
 La punctul 12 avem un alt proiect de hotărâre căruia i-am dat un alt supratitlu de 
presă, “DedicaŃie”.  Străzile scoase de ei, trotuarele scoase de ei, constituie obiectul unui 
alt contract cu o altă firmă. 

Indiferent ce mi se spune sau ce  voi fi acuzat, eu voi spune că este ” o dedicaŃie”.  
Nu ştiu cine stă în spatele firmei, ce afaceri, ce interese  stau. Oricum după mine nu se 
apără interesul public, nici prin contractul de la punctul 12  pentru că ele sunt legate, nu 
se pot despărŃi, sunt siameze aşa cele două proiecte de hotărâre. 
 Se introduce acolo un preŃ de 5 euro/lună/amplasament. 20% din valoarea chiriei 
mi se pare infim câştigul  pentru Consiliul local. Eu zic că noi, când aprobăm asemenea 
proiecte,  trebuie să avem în vedere cel puŃin 2 aspecte.  Unul din aspecte este realizarea 
unui afişaj stradal modern, estetic şi care să înfrumuseŃeze oraşul şi al doilea, să aducă 
beneficii municipalităŃii nu unor oameni de afaceri. 
 Că într-adevăr  sunt negocieri la contract, că sunt situaŃii de compromis că nici ăla 
nu face de pomană, sunt şi aici de acord înŃeleg chestiile acestea dar mi se pare …..el va  
instala acest lucru şi va lua 80 % din beneficiu  şi oricum 5 euro/lună/amplasament mi se 
pare o sumă derizorie pentru municipiul Deva. Un pachet de Ńigări mai reuşit. 
 De aceea am mari rezerve şi mă abŃin. Acesta este punctul meu de vedere. Încă o 
dată “ReîmpărŃirea ciolanului” şi “DedicaŃie”. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Încă o dată vă întreb, doriŃi să schimbăm titlul proiectului de hotărâre? 
 Dl.łonea Vasile  
 LuaŃi-o metaforic, în sensul acesta am spus-o. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Eu v-am întrebat.  
 Am şi eu un punct de vedere la acest proiect şi doresc să mi-l exprim. S-a ridicat 
problema de către domnul łonea că este 5 euro/ lună/amplasament. Dacă vedem actul şi 
cât este din terenul municipalităŃii, este mai puŃin de 1 mp şi 5 euro este taxa minimă.  
Acolo se spune cota de participare este 20% din beneficiu dar nu mai puŃin de 5 euro. 
 Se spune că 20% este o sumă foarte mică pentru consiliul local dar uităm că 
aceste panouri sunt cu ecran de televizor şi aceste panouri sunt mari consumatoare de 
curent pe toată durata nopŃii. Deci, din ceea ce încasează societatea, cam 35% se duce 
numai pe curent. Se mai pune la socoteală şi costul panoului şi ajungem la un 40-45%. 
Atunci, 20% plus  35%, nu le mai ramâne mult. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Propun ca pentru această activitate să se facă licitaŃie publică pentru că sunt prea 
multe discuŃii în oraş pe această temă. Nu mi se pare corect ca o firmă cu care am avut un 
contract,  să cedeze, să-i dea la altul, să renunŃe. Mi se pare un troc ieftin. 
 Ultima chestiune pe care doresc să o spun, este  anormal ca ele să fie montate 
deja.  Eu mă simt tare caraghios. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
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 Nu aŃi înŃeles despre ce este vorba, domnule consilier. Firma rămâne cu tot 
domeniul public al Devei, prima societate care are încheiat contract de asociere cu  
Primăria. RenunŃă doar la 10 amplasamente din municipiu. Are tot domeniul public, 
poate să aibă 50, 60, 70. RenunŃă doar la 10 amplasamente pentru altă societate. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am înŃeles foarte bine despre ce este vorba.  
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Pe cele  10 puncte nu sunt montate. 
 Dl.Kovacs Francisc 

În punctele noi deja sunt montate. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Nu are cum să fie montate. Nu au certificate, nu au autorizaŃii. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Este montat lângă Romtelecom. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Domnule consilier, noi am verificat şi pe răspunderea noastră vă spunem că nu 
este montat nici un panou, din verificările noastre. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, nu ştiu de ce trebuie să ajungem noi acum să  mai  împărŃim. 
Noi  am făcut un contract cu o firmă. De ce în condiŃiile pe care le-am făcut noi cu firma 
respectivă nu pot să facă şi astfel de panouri? El atunci s-a angajat că face cele mai 
moderne panouri în condiŃiile pe care le-a făcut cu noi în contract. Deci, el poate să 
subînchirieze, să-i facă cineva panourile respective şi să le administreze  tot aceiaşi firmă. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Domnule coleg, era mai avantajos pentru noi dacă firma care are unicat pe Deva 
făcea asociere în participaŃiune cu firma a doua şi împărŃeau ei câştigul şi noi rămâneam 
cu ochii în soare,  cu un beneficiu mai mic? Dincolo aveam condiŃiile mai mici decât aici. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu ştiu dacă sunt condiŃiile mai mici, se pare că nu sunt mai mici. Dacă ne uităm, 
metrii pătraŃi sunt mai mici aici, sunt condiŃiile sunt schimbate, că de aceea aŃi făcut acest 
proiect, aŃi schimbat condiŃiile de plată. Dacă erau aceleaşi condiŃii de plată şi pentru unul 
şi pentru altul, nu era nici o problemă. 
  
 
 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este aberant la, să zic 50 de panouri să plătească 3.000 de euro şi aici la 10 
panouri să plătească tot 3.000 de euro. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Nu face decât 10 panouri. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Suma de 20% este identică cu cea din primul contract. 20% din beneficii plătesc 
ambele. 
 Dl.łonea Vasile 
 La celălalt era 25%. 
 Dl.Ghergan Florian 
 25% a fost acolo dar am modificat.  25% a fost în urma hotărârii şi au fost  mai 
mulŃi metrii pătraŃi la amplasament. Acolo se plăteşte la metru pătrat şi aici se plăteşte  la 



 16 

amplasament. Acolo era o sumă mult mai mare la metru pătrat aici la amplasament este 
mai mică. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 La 25%, se sprijinea pe 3-4 picioare şi ocupa o suprafaŃă de 2,3 mp – 6 mp. Asta 
este pe un singur pilon, care se pune pe pământ pe 42 de cm. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Oană, şi sub celălalt erau câŃiva centrimetrii pătraŃi, dacă noi calculăm 
aşa. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Dar sub ăla nu mai făceam nimic. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi sub ăsta ce facem? 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Putem monta o bancă, ca să stăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 ŞtiŃi că nu se poate. 
 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 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptată Hotărârea nr.286/2007 
Punctul 12   
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 

Municipiului Deva cu SC Itineris Media SRL, in vederea modernizarii retelei de afisaj 
stradal;   

Dl. Bodea Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. łonea Vasile 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfi 
Comisia de buget a  avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu 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 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 14 voturi pentru şi 

      3 voturi împotrivă (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  

            Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptată Hotărârea nr.287/2007 
D-na Secretar Sârbu Laura 
O completare aş dori, la ceea ce a spus domnul Ghergan. În vechiul contract este 

20% domnule Ghergan.  
Dl.łonea Vasile 
Înseamnă că aŃi făcut modificări. Am făcut 25%. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
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Avem procesele verbale de la şedinŃă, nu ne jigniŃi. Noi nu modificăm, scriem ce 
se spune în şedinŃă. 

Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să verificăm pentru şedinŃa următoare. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Vă rog să verificaŃi. 

Punctul 13  
Dl.  Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 

in suprafata de 558,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl. Bodea Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. łonea Vasile 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
Pentru a evita alte discuŃii, că noi am mai avut discuŃii referitoare la teren, am  

ajuns şi pe la DNA,  doresc să informez Consiliul local  ca să nu mai fie discuŃii că pe 
masă există raportul înregistrat în 19 iunie 2006, raport de evaluare care stabileşte că 
valoarea terenurilor care se supun la vot pentru punctul 13 şi 14, valoarea este legală şi 
schimbul va fi legal. Cine doreşte poate să consulte aceste proiecte. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Doresc să mai menŃionez că acest schimb se realizează la solicitarea locatarilor 
din bl.D8, str. Al. IndependenŃei, care sunt prezenŃi aici în sală. Dacă cineva dintre 
dumneavoastră are ceva de spus, vă ascultăm. 
 Noi după cum aŃi observat, şi domnul Primar a fost la faŃa locului, am pus în 
practică ceea ce s-a promis şi se realizează schimbul de teren. Acolo se va păstra 
domeniul public şi cu siguranŃă locul de joacă pentru copii, la  solicitarea dumneavoastră.  
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Din partea dumneavoastră, vă rugăm să spuneŃi, este doleanŃa locatarilor şi 
vecinilor să se realizeze acest lucru? 
 Dl.Felea Mircea 
 Sunt în calitate de proprietar aici. În numele locatarilor care sunt acolo, noi de mai 
multe ori am solicitat ca zona dintre cele 2 blocuri, care nu are decât 17 metrii, să rămână 
domeniul public pentru că aşa este normal. Dacă dumneavoastră prin hotărâre stabiliŃi 
acest lucru, noi suntem mulŃumiŃi. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Vreau să vă mai spun că autorizaŃia a fost legal emisă, deci este legală doar că s-a 
ajuns la concluzia că  se poate face schimb la solicitarea dumneavoastră. AutorizaŃia a 
fost legal emisă. 
  
 
 

Dl.Felea Mircea 
  Nu comentăm modul cum s-a eliberat autorizaŃia sau nu, comentăm din punct de 
vedere social.  
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 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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.288/2007 
Punctul 14  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 

schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local si domnul Lupea Liviu; 
Dl. Bodea Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.łonea  Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu 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 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 art. 6 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.289/2007 
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Punctul 15  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala P+M” in municipiul Deva, str.Zavoi, F.N.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.290/2007 
Punctul 16  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Realizare acces la 
demisol din trotuar” Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.12; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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. 
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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.291/2007 
Punctul 17  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
P+M” in municipiul Deva, strada Coziei, f.n.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.292/2007 
Punctul 18  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala P+1” in municipiul Deva, str.Mihail Sadoveanu F.N.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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. 
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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.293/2007 
Punctul 19  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spatiu de 
asteptare la cabinet veterinar” situat in Deva, str.Ciprian Porumbescu, bl.19 A, sc.A, 
parter; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.294/2007 
Punctul 20  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcare” in 
municipiul Deva, str.Victor Suiaga; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 17 consilieri prezenŃi. 
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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.295/2007 
Punctul 21  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spatiu 
comercial” situat in Deva, str.22 Decembrie, bl.F, tronson A; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.296/2007 
Punctul 22  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere spatiu pe verticala 
pentru construire locuinta cu mansarda” in municipiul Deva, Aleea Romanilor, nr.10; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  a avizat  favorabil. 

            Dl.Oană Nicolae Dorin 
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            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.297/2007 
Punctul 23  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala pe parter si garaj” in municipiul Deva, strada Vulcan, f.n.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.298/2007 
Punctul 24  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Construire service auto si 
pensiune” in municipiul Deva, str.Calea Zarandului, f.n., zona Izvor Decebal; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.299/2007 
Punctul 25  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
multifamiliala” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.300/2007 
Punctul 26  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Amenajare cabinet 
stomatologic” situat in Deva, b-dul Dacia, bl.33, sc.B, ap.24; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.301/2007 
Punctul 27  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Locuinta 
familiala P+1” in extravilanul municipiului Deva-Santuhalm; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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. 
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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.302/2007 
Punctul 28  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala S+P+M” in municipiul Deva, str.Flamingo, f.n.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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.303/2007 
Punctul 29  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial, 
spalatorie auto si imprejmuire” in municipiul Deva, str.Liviu Oros, f.n.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  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 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. 
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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.304/2007 
Punctul 30  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Locuinta 
familiala P+1” in extravilanul municipiului Deva – Santuhalm; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Florin 
            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.305/2007 
Punctul 1 suplimentar  

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

sectorului de drum national DN 7 – Calea Zarandului E68 de la poz.419, municipiul 
Deva, “Zona de tranzitare” km 386+200-km 393+000 de pe raza administrativ teritoriala 
a municipiului Deva, aflat in proprietatea publica a municipiului Deva şi administrarea 
Consiliului local al municipiului Deva, in administrarea Ministerului Transporturilor, 
Constructiilor şi Turismului, in vederea realizarii activitatilor de interes national de catre 
Companbia Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.;  

Dl.Vagalau Eugen 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate . 
Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 
D-na Sârbu Laura 
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A fost un proiect iniŃial şi s-a modificat şi am adus la cunoştinŃă al doilea proiect,  
faza finală, proiectul în administrare. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu mă abŃin la toate punctele suplimentare. 
            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 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.306/2007 
 
 
 
 
 
Punctul 2 suplimentar  

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

de fezabilitate pentru obiectivul “Extindere retele electrice zona drum de legatura intre 
strada Zavoi si localitatea Archia Deva”; 

D-na Marian Delina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
La strada Zăvoi când se va face rectificarea? De 10 ani de zile este dezastru,  

nimic nu s-a făcut. 
D-na Marian Delina 
Acum s-a aprobat Studiul de fezabilitate. 
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Dl.Toth Andrei 
După 10 ani?! 
Dl.Ardelean Nelu 
S-a plătit. 

            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 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 307/2007 
Punctul 3 suplimentar  

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

amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala 
si atribuirea acestuia in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 
nr.15/2003; 

D-na Rodica Avram 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na HaŃegan Marinela  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Florin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
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                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.308/2007 
Dl.Ardelean Nelu 
StimaŃi colegi, domnule Preşedinte, eu am stat de vorbă cu mai mulŃi salariaŃi din 

Primărie care îndeplinesc anumite condiŃii. Sunt 5 persoane care ar dorii în următoarea 
hotărâre de consiliu local să li se dea şi lor locuri pentru a construi case. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Sunt 5 locuri rămase vacante din prima hotărâre de consiliu. Au renunŃat o parte 

din ei. 2 au renunŃat şi 3 nu  mai îndeplinesc condiŃiile. 
Dl.Ardelean Nelu 
În condiŃiile acestea, sunteŃi de acord ca acele 5 locuri să le redistribuie la 

salariaŃii Primăriei? 
 
Dl.Ghergan Florian 
Îndeplinesc condiŃiile? 
Dl.Ardelean Nelu 
Da. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Altfel nu putem să le dăm pentru că le cerem tot felul de acte, declaraŃii 

notariale.Trebuie să depună dosare. 
Dl.Ghergan Florian 
Suntem de acord. 
Dl.Ardelean Nelu 
Deci, să îndeplinească condiŃiile. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Vom discuta la timpul potrivit. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Va exista un  proiect de hotărâre dacă sunteŃi de acord. 
Dl.Ghergan Florian 
Suntem de acord, faceŃi proiectul de hotărâre. 
Dl.Blendea Zamfir 
Domnule Ardelean, să depună o cerere şi normal că le aprobăm. 

Punctul 4 suplimentar  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea 

imobilului situat pe str.1 Mai, nr.27(fostul camin Rempes), precum si a obiectivului de 
investitii “Reparatii capitate si mansarde, Camin nefamilisti str.T.Maiorescu Deva” in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala; 

Dl. Mircea Davidescu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat  favorabil.  
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Florin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.309/2007 
Punctul 5 suplimentar  



 33 

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

donatii din partea SC Keops Urban Proiect SRL;   
D-ra Dara Oana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.łonea  Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles că acceptăm o donaŃie dar noi am făcut o comandă pentru a se realiza  

acest studiu către firma respectivă sau cum s-a făct studiul? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Dânsa a făcut o donaŃie. A dorit să ofere  municipiului Deva acest plan urbanistic 
de detaliu, această lucrare. 

Dl.Ghergan Florian 
 Bun, dar noi am comandat-o? Asta nu ştiu. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Doamna face parte din comisia tehnică de urbanism. În urma planului şi a ceea ce 
s-a discutat în comisia tehnică, dânsa a venit cu propunerea să-i acceptăm donaŃia. Am 
găsit o formă legală de a accepta prin notariat şi am supus-o conform legii atenŃiei 
consiliului local. 

Dl.Ghergan Florian 
 Noi ar trebui să vedem şi proiectul. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Proiectul este expus. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Proiectul reflectă acelaşi.... 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
În loc să dăm bani, o primim pe gratis. 

 D-na Secretar Sârbu Laura 
Studiul se aprobă cu tot cu proiect. 
Dl.Ghergan Florian 

 Eu nu am nimic cu donaŃia, este o treabă foarte bună şi chiar salut această 
iniŃiativă. Problema pe care o ridic eu este dacă acest proiect este conform cu cerinŃele 
noastre. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este punctul 6 suplimentar proiectul, P.U.D.-ul. O să discutăm. 

Dl.Ghergan Florian 
 De acord dar sunt legate lucrurile, de aceea am întrebat. Ori acum, ori acolo tot 
aceleaşi discuŃii sunt. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Ni se oferă această donaŃie. Dacă sunteŃi de acord cu P.U.D.-ul este o problemă, 
dacă nu sunteŃi de acord este altă problemă. Nu are legătură donaŃia. DonaŃia dacă doriŃi 
să o primiŃi, o primiŃi şi dacă nu vreŃi să aprobaŃi P.U.D.-ul, nu-l aprobaŃi. 
            Dl. Oană Nicolae Florin 
 Dacă nu acceptaŃi donaŃia, nu mai puteŃi aproba nici asta. 

Dl.Ghergan Florian 
 Nu este aşa. Atunci, haideŃi să discutăm în ansamblu că vedeŃi că sunt legate una 
de alta. HaideŃi să vedem. Eu am pus o simplă întrebare şi vreau să-mi răspundă cineva, 
dacă respectă cerinŃele noastre. 
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 Dl.Borbeanu Simion 
 Vă pot eu da detalii. La ora 10 a fost şedinŃa tehnică în care s-a susŃinut acest 
P.U.D. şi vi-l pot prezenta. P.U.D.-ul este cel stabilit prin studiul de fezabilitate, respectă 
exact. Forma de proiectare s-a făcut prin donaŃie.  
            Dl. Oană Nicolae Florin 

Deci, respectă hotărârea anterioară. 
 Dl.Borbeanu Simion 

Exact. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu intra în amănunte, dacă respectă hotărârea. 

            Dl. Oană Nicolae Florin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.310/2007 
Punctul 6 suplimentar  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Piata 
agroalimentara Deva” amplasata in municipiul Deva, str.I.Creanga, nr.60;    

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Problema cu parcarea se rezolvă cu noul proiect?  

Dl. Borbeanu Simion  
 Parcarea este oricum, s-a discutat şi la studiul de fezabilitate şi se rezolvă 
perimetral prin parcările care se vor face de-a lungul străzii Ion Creangă şi străzii 
Caragiale şi va fi utilizat maximul de spaŃiu pentru rezolvarea parcării. Vor fi şi în zona 
magazinului universal care se construieşte acum, pe bulevard şi va fi spaŃiu suficient. 
 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 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 311/2007 
Punctul 7 suplimentar  

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

modificarii listei de investitii a municipiului Deva pe anul 2007; 
D-na  Samoilescu Gratiela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget 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 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 312/2007 
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Diverse 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Doresc în primul rând să ridic o problemă, dacă sunteŃi de acord cu punctul meu 
de vedere, să trimitem Corpul de Control al Primarului la Teatru şi vă  motivez  de ce. 
 D-na Nicula Viorica 
 Am trimis auditul, care acum finalizează raportul. Noi putem trimite acolo auditul 
intern.  A fost, şi-a desfăşurat activitatea şi zilele acestea finalizează raportul. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Vă motivez pentru ce cer lucrul acesta. De la I.T.M. am aflat că Teatrul a fost  
sancŃionat, s-au dat amenzi pentru că nu a respectat solicitările, directivele. I s-a spus să 
afişeze contractul colectiv de muncă, să discute cu Consiliul de administraŃie, discutaŃi cu 
Sindicatul, faceŃi acte legale,  contracte de muncă. S-a mers din nou în control să se vadă 
ce s-a făcut şi  s-a afişat contractul colectiv de muncă şi în rest nimic. Directorul, totuşi  
cu o poziŃie puŃin anormală vis-a-vis de  poziŃia pe care noi Consiliul local am avut-o 
când a fost numit în această funcŃie. 
 Vă rog  respectuos, dacă colegii sunt de acord, eu personal declar că nu sunt de 
acord dacă se dă amendă dacă este culpa unei persoane fizice, nu sunt de acord să fie 
suportată din bani publici. Să fie imputată persoanei care trebuia să-şi realizeze atribuŃiile 
sale de serviciu, indiferent cine este acea persoană. Dacă nu şi-a respectat atribuŃiile de 
serviciu, vă rog să faceŃi demersurile pentru imputarea acelor sume. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Profit de ocazie să anunŃ că doresc să demisionez din Consiliul de administraŃie al 
Teatrului întrucât nu am avut nici un rol acolo şi puneŃi pe altcineva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Deja treaba devine serioasă cu teatrul. Noi, aŃi văzut că ne-am dat ok-ul pentru 
ceea ce aŃi dorit dumneavoastră să fie acolo, nu am depus foarte multă opoziŃie dar 
lucrurile nu sunt în regulă. HaideŃi să le punem. VedeŃi că  am primit încă o dată o adresă 
de la Sindicatul de acolo, că lucrurile iarăşi nu sunt în regulă. HaideŃi să vedem ce este. 
Noi nu avem nimic cu noul director care a venit, poate este un foarte bun artist şi aşa dar 
nu ştiu dacă managerial, toate lucrurile astea care se întâmplă şi care ies şi în presă  şi 
care vedem că nu sunt în regulă, ni-l prezintă ca un bun manager.  HaideŃi, analizaŃi puŃin 
situaŃia care este acolo şi să găsim o soluŃie că este totuŃi problema noastră, a consiliului. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Vis-a-vis de situaŃia ridicată, domnul Borbeanu ne-a anunŃat că-şi va depune 
demisia la secretariatul Consiliului local şi în condiŃia în care îşi va depune această 
demisie, aş avea o propunere la serviciul nostru. Să se aiba în vedere pentru proiectul de 
hotărâre, să fie numit în Consiliul de administraŃie de la Teatru domnul łonea, care este 
pensionar şi care ar avea  timp şi nu s-ar putea spune că nu poate să fie găsit. Deci, sunt 
convins că cu domnul łonea o să aiba mai mult de lucru. 
 Dl.łonea Vasile  
 La mine au venit nişte cetăŃeni din blocul R de pe b-dul Decebal. Sunt probleme 
la canalizare. Oamenii au făcut tot felul de intervenŃii la canalizare. Acolo este o 
farmacie, se face aprovizionarea prin spate unde este plin de moloz. S-ar părea că se 
scurg dejecŃii la suprafaŃă, trotuarele sunt praf şi am înŃeles că treaba aceasta este de 
câteva luni de zile. Oamenii sunt disperaŃi. Au venit la mine şi le-am promis că spun 
problema. 
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 Este blocul R de pe Decebal şi nu vă mai spun că în spate este o mizerie. Nu sunt 
de vină ei, alŃii fac. Şi acolo este Baroul de avocaŃi, există public. Erau şi dulapuri 
aruncate, mobilier vechi, este ceva de... oraş părăsit. Pe aceeaşi linie, în spate la Quasar. 
Este şi o farmacie acolo. Eu am văzut ceva  în canalul acela, nu vă spun ce ieşea de acolo. 
Este anormal la lângă farmacie  să fie aşa ceva. V-aş ruga să luaŃi măsuri. 
 Dl.Stan Ion 
 Aş vrea să întreb la urbanism dacă s-a dat autorizaŃie pentru reabilitare termică la 
blocuri dar, doar pentru nivelul 2, 3 sau doar pentru parter? 
 D-na Corina Dascăr 
 Da. Conform Legii 50  nu trebuie eliberată autorizaŃie de construire ci doar o 
adresă prin care obligăm locatarul să păstreze culoarea iniŃială a blocului. 
 Dl.Stan Ion 
 Nu, parŃial, o fâşie pe mijlocul blocului, o dungă aşa. 
 D-na Corina Dascăr  
 Da, pentru că nu-i putem obliga să facă toŃi. 
 Dl.Stan Ion 
 Arată groaznic. 
 D-na Corina Dascăr  

Dacă sunt 3 pensionari şi unul care vrea să facă...Nu există temei legal să nu îi 
dăm voie. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnul Borbeanu să verifice modul de legalitate al acestor reabilitări. 
Dl.Borbeanu Simion 
Strică faŃada unui bloc, nu se poate face aleatoriu, la întâmplare. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Trebuie aprobat un regulament de urbanism. 
Dl.Borbeanu Simion 
La Cluj de exemplu şi pozarea cablurilor pe faŃadele blocurilor se face prin 

Certificat de urbanism. Nu au voie să treacă cu tot felul de sârme de la un bloc la altul şi 
să le bată Nea Mitică cu ciocanul. 

Dl. Panduru Carol 
Referitor la Teatru. SpuneaŃi că I.T.M.-ul a găsit nereguli vis-a-vis de personal şi 

a fost sancŃionat directorul? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu, unitatea. 
Dl. Panduru Carol 
Unitatea? Dar de ce nu a fost sancŃionat şeful de personal? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru că, conform legii unitatea se face responsabilă. 
Dl. Panduru Carol 
Atunci, pentru ce mai există  serviciul Personal? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Reprezentarea unităŃii este făcută de către director şi de către contabilul şef, de 

către conducere. Cei de la personal, nu pot să fie sancŃionaŃi, pentru că sunt nevinovaŃi 
dacă nu sunt trasate sarcinile de serviciu. Directorul ar fi putut să spună că de contractele 
de muncă răspunde Popescu Gheorghe. Dacă nu a dus contractele la semnat, eu nu am 
spus că fie sancŃionat directorul. Eu am spus să fie sancŃionată persoana care nu  şi-a 
făcut sarcinile de serviciu, indiferent  cine este aceasta.  

Dl. Panduru Carol 
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Corect. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu privire la cele ridicate înainte şi de domnul Borbeanu şi de domnul Panduru, 

cu faŃade şi tot, doamna Dascăr vă rog faceŃi un proiect de hotărâre cu un regulament, îl 
adoptăm, îl facem public în presă şi după aceea orice vine trebuie să respecte 
regulamentul. 

Să faceŃi un proiect de hotărâre ca să putem lua o hotărâre. 
Dl.Morar Marcel 
Domnule Preşedinte, acum două şedinŃe, la ultima şedinŃă de consiliu la care am 

participat, am solicitat un răspuns în scris asupra datei când va fi asfaltată, reparată str. D. 
Zamfirescu şi Al. Lalelelor. Sunt curios dacă acest răspuns este pregătit. 

Dl.Radu Ioan 
Sunt cuprinse în lista celor 60 de străzi care vor fi reparate. Există un program de 

reparaŃii. 
Dl.Kovacs Francisc 
Să ne dea şi nouă un program de reparaŃii a străzilor, să ştim şi noi. 
Am două probleme, BărnuŃiu şi Împăratul Traian. Am fost cu cineva de la 

Primărie să vedem ce este acolo. Drumurile sunt înguste şi sunt tot felul de Ńevi băgate pe 
trotuarele de acolo. 

Oamenii aceia care au făcut... Strada este frumoasă, este nouă şi fiecare are Ńevi. 
Este împotriva legii să facă aşa ceva.Vă rog dispuneŃi măsuri urgente, să facem ceva. 

 Am înŃeles  eu că nu există personal care să dea amenzi. ÎmputerniciŃi-ne pe noi, 
consilierii, faceŃi ceva. Nu poate fiecare în Deva să facă ce vrea. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru a se putea da amenzi, trebuie împuternicire din partea Primarului. Primarul 

poate da împuternicire. 
Dl.Kovacs Francisc 
AuziŃi, vă dau 100 de pensionari cu jumătate de normă. PlătiŃi-i şi ăia vă fac 

treabă. 
Dl.Panduru Carol 
Dacă îi cald tare, cad pe jos. 
Dl.Kovacs Francisc 
Mă luaŃi peste picior. Vă convoc la o competiŃie, la 10 sporturi. El alege 5 şi eu 5. 

dacă nu vă bat cu 6 la 4 îmi dau demisia. 
Dl.Panduru Carol 
La unul vă bat sigur.  
Programul de asfaltare s-a dat în şedinŃa trecută. 
Dl.Kovacs Francisc 
De 2 luni tot ridic problema grătarului de pe strada BărnuŃiu şi Viilor. Au căzut 

maşini acolo.  
Pe strada Vlaicu, începând de la Petru Groza, de 2 ani de zile s-au făcut lucrările. 

Dacă te duci cu maşina nu ai vizibilitate. VegetaŃia este foarte mare, pot să fie accidente 
pentru că nu se vede, este pantă mare. Nu se poate aşa ceva. Să trimiteŃi o maşină acolo 
să taie vegetaŃia să fie vizibilitate. 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Mergem luni amândoi. 
 D-na Mermezan Elena 

Este o problemă cu montarea cablurilor, cu firma care oferă servicii locatarilor. 
Vreau să ştiu firma R.D.S., firma ...vin şi împânzesc blocurile cu cabluri interior şi 
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exterior. Vreau să ştiu, aceste firme nu sunt obligate să ceară autorizaŃii de construire 
pentru montarea acestor cabluri? 

Ei fac nişte servicii locatarilor, este adevărat dar locatarii nu sunt obligaŃi să le dea 
voie să monteze aceste cabluri pentru nişte servicii pentru care ei îşi primesc banii.  

Nu mi se pare corect ca aceste firme deşi sunt foarte mari şi au foarte mulŃi 
abonaŃi, ar trebui să plătească şi ei aceste taxe ca şi alŃii. Nu ştiu dacă din acest punct de 
vedere au obŃinut autorizaŃie din partea Primăriei dar cred că ar  fi cazul să intre în 
legalitate. 

 
 
D-na Dascăr Corina 
Au primit autorizaŃie doar până la intrarea în bloc. De acolo este nevoie de 

acceptul AsociaŃiei de locatari. Noi am dat voie până la intrarea în bloc. 
 D-na Mermezan Elena 

Nu ştiu, eu zic că asta este o problemă în Deva şi dacă se face un control mai 
amănunŃit se vede traseul acestor cabluri şi că nu este controlat absolut de loc. 

Vreau să mai ridic încă o problemă, problema teatrului. Toată lumea acuză 
directorul teatrului. Vreau să vă  pun o întrebare, eu sunt de 20 de ani în Deva. De cât 
timp nu au mai fost 2 reprezentaŃii, una după alta, cum a fost acum în municipiul Deva ? 
acest director al teatrului a câştigat concursul sau manageriatul acestei instituŃii printr-o 
organigramă aprobată. Vrem să-i facem controale, vrem să-l sancŃionăm, pe  ceva, că nu 
i-am dat voie să se desfăşoare ca  să asigure o performanŃă la teatru ca angajat. Luăm de 
bun tot ce scrie sindicatul. Eu cred că acolo este o problemă mult mai gravă şi anume 
aceea că acest director nu este dorit de cei care sunt acum şi nu ştiu dacă au competenŃa 
necesară şi studiile pentru a-l  renega sau pentru a-i face atâta reclamă negativă acestui 
om. 

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

 
 

Deva, 13 iulie  2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 
          Oană Nicolae Dorin              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
  
Red. 
Stanici Ramona Silvia 


