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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 23 august 2007, în şedinŃa extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1936/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Viceprimar Ioan Inisconi, doamna Secretar 
Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
 Dl.Teban Andronic 

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

anunŃându-vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dna Luchian Mirela, dl 
Pogocsan Ferdinand. Întârzie la şedinŃă dl. Morar Marcel, dl.  Borbeanu Simion şi dl.Stan  
Ion. 

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

Dl. Teban Andronic 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 10 august 2007, respectiv, 
in sedinta din data de 14 august 2007 precum si a proceselor verbale ale sedintelor 
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 10 august 2007, precum si a sedintei din data de 14 august 
2007 însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi 
observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 

 
Sinteza procesului –verbal din data de 10 august 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară prin DispoziŃia Primarului 
nr.1868/2007,  
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Teban Andronic. 
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   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 22 de puncte şi 9 puncte suplimentare. 
S-au adoptat 30 de hotarari, respectiv de la nr.315-344.  

    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 
cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 10 august 2007.  

Sinteza procesului –verbal din data de 14 august 2007. 

   Consiliul local a fost convocat de in data în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.1905/2007,  
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Luchian Mirela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 5 puncte. S-au adoptat 5 hotarari, 

respectiv de la nr.345-349.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 14 august 2007.  
Dl.Teban Andronic 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 august 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 august 2007 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 14 august 
2007. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 14 august 2007 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Dl. Teban Andronic 
În continuare, dau cuvântul d-lui viceprimar Ioan Inisconi pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi:        
           Ordinea de zi este următoarea: 

I. I    Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Aprobarea noii organigrame şi a noului stat de funcŃii pentru personalul 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva şi subordonatele 
fără personalitate juridică ale Consiliului local al municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea deplasării delegaŃiei reprezentante a Primăriei municipiului Deva 

în oraşul Szigetvar – Ungaria, în perioada 7-9 septembrie 2007;  
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiŃii modernizare străzi 
în municipiul Deva;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea Actului adiŃional nr.2 la Contractul de execuŃie de lucrări 

nr.33803/2006 încheiat între Municipiul Deva şi SC Romstrade SRL 
Bucureşti; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
 
 
II. Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatoarele 
proiecte:  



 3 

1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.265/2006 privind aprobarea 
constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism; 

2. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 
construire “Blocuri de locuinŃe sociale Deva, str.Prelungirea Zavoi”  

3. Solicitarea Consiliului local Deva de trecere din proprietatea publica a 
statului si administrarea Institutiei Prefectului jud. Hunedoara, in proprietatea publica a 
municipiului Deva si administrarea Consiliului local Deva a unei cote parti dintr-un 
imobil precum si trecerea din proprietatea publica a municipiului Deva si administrarea 
Institutiei Prefectului in proprietatea publica a statului si administrarea Institutiei 
Prefectului jud. Hunedoara a unei cote parti dintr-un imobil. 

Dl.Teban Andronic 
În sală este prezent şi domnul consilier Stan Ion. 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

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

                                                1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc). 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2,3,4,5 punctul 1 suplimentar 
se adoptă cu votul majoritatii membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicata, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1, 
punctul 2 suplimentar se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar 
potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata proiectul de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi la punctul suplimentar 3 se adopta cu votul a 2/3 din numarul 
total al consilierilor locali in functie.  
 
De asemenea punctul 3 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea  

bugetului general pe anul 2007;  
D-na NuŃu Silviana  
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o propunere.  Prin 

H.G. nr. 919/2007 privind repartizarea unor sume din  transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, 
pentru finanŃarea în anul  2007 a unor cheltuieli de capital ale unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative, municipiului  
Deva i se repartizează suma de 400,00 mii lei, pentru finanŃarea unor lucrări la Grupul 
Şcolar “Teglas Gabor”. 
 Prin urmare, valoarea bugetului local se majorează atât la partea de venituri cât şi 
la partea de cheltuieli cu suma de 400, 00 mi lei. 

Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

             
 
            Dl. Teban Andronic  

În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
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            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
făcută de compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.350/2007 
Punctul 2  

Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii 

organigrame şi a noului stat de funcŃii pentru personalul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva şi subordonatele fără personalitate juridică ale Consiliului 
local al municipiului Deva; 

D-na Felea Diana 
Din partea compartimentului de specialitate am de făcut o modificare. S-a 

strecurat o greşeală de tehnoredactare şi  apare “Biroul privatizare dezvoltare” şi noi am 
vrea să apară “Birou privatizare, programe dezvoltare”. 

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea de 
modificare făcută de compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.351/2007 
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Punctul 3  

Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării 

delegaŃiei reprezentante a Primăriei municipiului Deva în oraşul Szigetvar – Ungaria, în 
perioada 7-9 septembrie 2007;  

D-na Daniela Neicu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Teban Andronic 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 
republicata, articolul 1 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Panduru Carol 
Propun pe domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 
Dl. David Ioan 
Propun pe domnul Nelu Ardelean. 
Dl.Teban Andronic 
Propun pe domnul Kovacs Francisc. 
Dl. Kovacs Francisc 
Nu vreau să particip, vă rog să mă retrageŃi. 
Dl. Teban Andronic 
Atunci, sunt propuneri numai  pentru 2 consilieri. 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi exprimate, 17 voturi 

valabile. 
- Dl.Primar Mircia Mutean -  17 voturi “pentru”; 
- D-na Guran Angela  - 17 voturi “pentru”; 
- Dl. Szots Ludovic – 17 voturi “pentru”; 
- Dl. Oană Nicolae Dorin – 17 voturi “pentru”; 
- Dl. Ardelean Nelu  -  14 voturi pentru  şi 3 voturi împotrivă. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.352/2007 
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Punctul 4  
Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare la obiectivul de investiŃii modernizare străzi în municipiul Deva;  
 
Dl. Vasiu Tiberiu 
Pezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ghibu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.353/2007 
Punctul 5  

Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

adiŃional nr.2 la Contractul de execuŃie de lucrări nr.33803/2006 încheiat între Municipiul 
Deva şi SC Romstrade SRL Bucureşti; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ghibu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu mă abŃin de la aceste proiecte pentru faptul  că nu Ńin de o şedinŃă 

extraordinară. Nu sunt hotărâri de o importanŃă majoră. Acestea pot să mai aştepte, să 
mergem să vedem pe teren, să vedem dacă este făcută lucrarea.  
            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.354/2007 
Punctul 1 suplimentar  

Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.265/2006 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului si urbanism; 

D-na Dara Oana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Ghibu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.355/2007 
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Punctul 2 suplimentar  
Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire “Blocuri de 
locuinŃe sociale Deva, str.Prelungirea Zavoi”  

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Ghibu Simion 
Comisia  de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.356/2007 
Punctul 3 suplimentar  

Dl.  Viceprimar Inişconi Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind solicitarea 

Consiliului local Deva de trecere din proprietatea publica a statului si administrarea 
Institutiei Prefectului jud. Hunedoara, in proprietatea publica a municipiului Deva si 
administrarea Consiliului local Deva a unei cote parti dintr-un imobil precum si trecerea 
din proprietatea publica a municipiului Deva si administrarea Institutiei Prefectului in 
proprietatea publica a statului si administrarea Institutiei Prefectului jud. Hunedoara a 
unei cote parti dintr-un imobil. 

Dl.Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghibu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 17 voturi pentru şi 

     1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.357/2007 
Diverse 
            Dl.łonea Vasile 
 Au venit nişte cetăŃeni şi m-au întrebat:” Care este denumirea străzii până la 
Minvest, este LibertăŃii sau Maniu?” Pentru că, ei primesc şi scrisori, există nr. 6 şi în jos 
şi la ei acolo, pe buletin au alte adrese. Trebuie reglementat şi anunŃat public, clarificată 
situaŃia în segmentul acesta mic pentru că la unii este Maniu, la alŃii LibertăŃii. Asta 
trebuie clarificat neapărat.  
 Au început nişte lucrări pe str. Magnoliei, în spate la fosta  PoliŃie municipală şi 
nu s-au terminat. Au luat maşinile de acolo şi s-au dus la stadion, că este ceva urgenŃă 
acolo. Aş ruga să se termine acolo, pentru că, mai au puŃin de făcut şi dacă tot le facem 
un bine, să-l facem până la capăt. Sunt nemulŃumiŃi de ce s-a făcut acolo. Le intră apa în 
subsol. 
 Am depus o adresă domnului Primar – îmi pare rău că nu este aici – însoŃită de 
nişte semnături, pentru Gojdu, un segment de stradă spre stomatologie, spre clinica  
stomatologică. Nu se poate merge pe trotuarul acela, este scăldat de ape, de ploi, oamenii 
nu pot să treacă cu copii, să meargă pe jos.  
 Se putea face când s-au făcut lucrările la sensul giratoriu dar nu a vrut nimeni să 
facă.  
 S-au mai făcut lucrări în ultimul timp dar nu s-au ridicat capacele de la scurgeri.  
Sunt străzi în municipiul Deva unde nu s-au ridicat capacele. Pe str. E. Văcărescu, de  
exemplu, s-au făcut  lucrări de asfaltare de 3 ani.  
 V-aş  ruga să noteze cineva străzile acestea. 
 De asemenea, nu s-a asfaltat trotuarul de la cimitir, de la staŃia de benzină de pe 
str. Eminescu până la Biserica Emanuel sau cum se numeşte.  
 Mai este o stradă,  La Roci, în prelungire Vulcan care nici măcar pietruită nu este. 
A uitat toată lumea de ea, că este pe stradă numită La Roci în prelungirea str. Vulcan.  
 Am prezentat probleme ridicate strict din partea cetăŃenilor. 
 Dl. Kovacs Francisc 
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 Dacă ştie cineva de la Primărie câte toalete publice sunt în Deva? Conform 
normelor europene câte trebuie să fie şi la ce distanŃă una de cealaltă?  
 ToŃi ştim ceva istorie. Romanii prima dată construiau drumuri şi toalete. 
 Dl.Panduru Carol 
 Băi, nu toatele. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Toalete şi băi.  
 Este inadmisibil ca într-un oraş unde se fac trotuare şi sensuri giratorii, unde sunt 
sensurile giratorii ar trebui să fie 2-3 toalete. Peste tot, unde te duci se văd urma şi lipsa 
de civilizaŃie care există şi nu din cauza oamenilor aşa cum suntem obişnuiŃi ci din cauza 
autorităŃilor locale care nu asigură condiŃiile de igienă. 
 Dl. Panduru Carol 
 Nu este comparaŃia sensurilor giratorii cu toatelele publice prea bună, dar mă rog. 
Este normal, sunt necesare, acesta este adevărul.  
 Eu am o propunere vis-a-vis de această stradă 1 Decembrie până la Prefectură. Să 
se pună indicatoare cu accesul interzis cu excepŃia riveranilor,  riveranii nefiind acei 
oameni care-şi parchează autovehiculele pe această stradă. Riveranii sunt cei care ori 
locuiesc, ori au curŃi care-şi permit ca în momentul în care intră pe această stradă să-şi 
parcheze maşina înăuntru. 
 De exemplu, în  BistriŃa – vă dau un exemplu concret – PoliŃia Comunitară dă 
amenzi de până la 20 de milioane pentru cei care parchează şi nu au acest drept să 
parcheze. La noi, nu se aplică aceste amenzi pentru că, probabil, nu au o astfel de 
hotărâre de consiliu  şi probabil o să discutăm în următoarea şedinŃă de consiliu. 
 La acel gang care  vine dinspre fosta PoliŃie a Municipiului, nu există nici un 
indicator aşa că oamenii nu au probleme.  
 Aş dori ca această stradă să fie o stradă mai deosebită, unde să nu se circule. 
Toată lumea parchează. Vin ăştia cu  Aro, bine că nu vin şi cei cu Aro cu miei să vină aici 
să vândă. 
 Dl.Vasiu Tiberiu 
 De care parte spuneŃi? 
 Dl. Panduru Carol 
 Partea aceasta de aici, de la barieră la barieră. Circulă şi parchează lumea dar  
carosabilul nu este pentru loc de parcare, este pentru intrarea celor care au aprovizionare 
5-10 minute şi au plecat. Riverani nu înseamnă că am birou acolo şi las maşina în 
carosabil. Are loc şi parchează undeva, într-o curte. Să se ia măsuri. 
 Dl.Morar Marcel 
 Domnule Preşedinte, domnule Viceprimar, stimaŃi colegi, domnul consilier 
Kovacs spunea că nu este vina oamenilor şi da, în ceea ce spunea dânsul are dreptate.  
Cred că unul dintre locurile în care ar trebui amenajate dacă nu chiar construite, dar până 
când se vor construi să fie puse toalete ecologice în parcul municipiului, unde nu există 
aşa ceva. ŞtiŃi foarte bine că acest parc este populat zilnic de copii, de oameni, oameni în 
vârsă. Sâmbăta şi duminica este chiar un aflux de populaŃie acolo pentru că sunt tot felul 
de manifestări, nunŃi, botezuri, oamenii vin şi îşi fac poze. Sunt chiar scenarii care 
stârnesc râsul pentru că se întâmplă şi nu se are unde. 
 Asta în ceea ce priveşte că nu oamenii sunt de vină, dar trebuie să venim în 
întâmpinarea lor. 
 Pe de altă parte, aş vrea să solicităm PoliŃiei Comunitare să pună în aplicare – 
dacă nu mă înşel – o dispoziŃie, o hotărâre a consiliului local prin care se pot da chiar 
amenzi celor care plimbă câinii în timpul zilei şi nu au acea măturică, făraş şi pungă în 
care să-şi adune resturile pe care animalul le lasă. 
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 Vreau să  vorbesc de spaŃiile verzi pentru care tot consiliul local dă bani şi-l 
amenajează  foarte frumos şi în zona făcută nou, la sensul giratoriu, vreau să vă spun că 
dacă mergeŃi să vedeŃi spaŃiile verzi cu ce sunt îngrăşate, o să vă exprimaŃi indignarea cel 
puŃin. 
 Dl. Teban Andronic 
 Şi câini vagabonzi sunt o problemă. 
 Dl.Morar Marcel 
 Câinii vagabonzi sunt o poveste pe care o tot discutăm de o bună perioadă de timp 
încoace. Sunt convins că la urechile cui ar fi trebuit  să ajungă a ajuns şi probabil se vor 
lua nişte măsuri. 
 În ceea ce privreşte ceea ce aduc eu în discuŃie, nu ştiu dacă s-a luat vreodată o 
măsură de genul acesta, nu este cazul să vă mai spun dar vă reamintesc că sunt foarte 
multe municipii, oraşe în care consiliile locale pun în aplicare astfel de măsuri. Se face 
chiar popularizarea pe tema aceasta astfel încât oamenii să nu spună că nu au fost 
anunŃaŃi sau nu cunosc această situaŃie. Cred că dacă unii oamenii nu au unde să-şi facă, 
nevoiele, unii care plimbă câinii ar avea obligaŃia să-şi adune resturile din urma lor. 
  
 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Eu propun altceva. În prima şedinŃă care va fi, să fie chemat aici şeful PoliŃiei 
Comunitare şi să raporteze de activitate. Regulamentul a fost aprobat în consiliu şi trebuie 
să-l respecte. Poate trebuie o îmbunătăŃire, poate lipseşte ceva din regulament. 
 Dl. Panduru Carol 
 Sunt anumite lacune. 
 Dl.Stan Ion 
 Vorbesc de 2 ani de zile nu s-a făcut nici o măsură. Poate nu este PoliŃia 
Comunitară, este şeful PoliŃiei Comunitare. 
 Vorbim aiurea pentru că nu ascultă nimeni şi nu fac nimic. 
 Dl.Teban Andronic 
 Propun ca alături şeful de la PoliŃia Comunitară, la şedinŃă să fie chemat şi şeful 
PoliŃiei Municipiului că sunt destule probleme pe care le-am ridicat în trecut şi nu s-au 
rezolvat. Vreau să discut şi problema rromilor ca să nu le spun Ńigani, care în sensul 
acesta giratoriu unde este fântâna arteziană, se plimbă cu căruŃele în centrul Devei. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 AutorizaŃiile de funcŃionare pentru terase şi pentru non stop-uri ar trebui 
reverificate.  Sunt non stopuri care nu au condiŃiile elementare pentru igienă. MergeŃi în 
colŃ la sindicate să vedeŃi  acolo în fiecare noapte este wc public, în colŃul blocului. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să fac o scurtă informare la ceea ce vreau să vă spun. În anii 68 după ce 
Nero se sinucide, urmează după 1 an de zile un împărat care s-a numit Vespasian, împărat  
în perioada 69-79 era noastră. Era de undeva de prin Palestina. El a inventat ceea ce s-a 
numit mai târziu, 2000 de ani a purtat numele de  “vespasiene”,  nişte locuri unde lumea 
se duce şi îşi făcea nevoile. 
 Pe vremea lui Vespasian romanii cât erau de frumos îmbrăcaŃi, de curaŃi şi se 
îmbăiau zilnic, îşi făceau nevoile pe unde dădea Dumnezeu, prin Roma, prin cetatea 
lumii. Vespasian avea nişte ordine atât de stricte încât dacă senatorul era prins că şi-a 
făcut nevoile în afara vespasienelor, era pedepsit. 
 Noi, în parc avem un wc de  ani de zile. Am dat bani pentru el, s-a făcut, de ce nu 
este deschis? De ce este lacătul pe el? Cine ar trebui dintre serviciile locale, cine ar trebui 
să se ocupe de administrare? Nu ştiu dacă nu S.P.I.G.M.-ul.  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 Ba da. 
 Dl.David Ioan 
 Dacă S.P.I.G.M.-ul de ce nu pune un om acolo? 
 Dl.Ghergan Florian 
 S-a făcut  o casă acolo. 
 Dl.David Ioan 
 Am dat bani, s-a făcut lucrarea,  este gata, este în stare de funcŃionare, este curat şi 
bătrânii îşi  fac nevoiele pe lângă  el pentru că este închis şi este pus lacăt. Măcar în parc, 
dacă nu în altă parte din oraş. S-au trebuie să vină Vespasian să-l ia pe Drăgulescu şi să-l 
scuture puŃin, “bă, vezi că eşti în 2007!”.  Am pus o întrebare simplă. A scris şi în presă 
de ce se întâmplă în parc. De ce, pentru că nu vrea Drăgulescu să pună om acolo? Nu 
Drăgulescu neapărat, cineva, nu ştiu cine. Cine este acel cineva, la şedinŃa viitoare să 
primim un răspuns, de ce acel wc este cu lacăt. 
 Doresc răspuns la şedinŃa viitoare în scris. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În urmă cu 2 ani am rugat să se ia măsuri şi să facem eforturi să montăm semafor 
de trecere pe b-dul Decebal în dreptul pieŃei şi în dreptul Opera. Există posibilitate de 
montare a semaforului cu temporizare. Deci, pietonul să treacă 3 minute, autoturismele 
10 minute. Poate să apese pe buton cât vrea pietonul, ca să tot Ńină ocupat să schimbe, nu 
cupleză decât la 3 minute. Dacă ai cumva neşansa să treci pe bulevard stai că oamenii 
efectiv îşi bat joc de tine. Stă, se uită când mai sunt 2-3 pe trecere şi când aceia se apropie  
să  iasă de pe trecerea de pietoni să poŃi pleca, coboară ei şi se uită în faŃă şi încep să râdă. 
De 2 ani am rugat asta. Chiar aşa de mare cheltuială este pentru consiliu încât nu ne 
permitem să facem, să fluidizăm traficul acolo? Nu cred că este aşa mare. În toate oraşele 
există aşa ceva. 
 Am fost luni la Cluj. Am rămas foarte plăcut impresionat de parcarea amenajată 
în centrul Clujului, în apropierea Casei studenŃilor. O parcare cu 3 nivele subterane şi cu 
5 nivele supraterane, ultra modernă, civilizată şi plăcută. Duci maşina, este păzită, sunt 
toate condiŃiile de parcare a maşini. Câte investiŃii s-au făcut, să facem cumva o 
asemenea parcare în zona Ulpia. Am face parcarea care există, dacă o facem subterană şi 
supraterană, am dubla sau tripla spaŃiile de parcare şi am rezolva problema de parcare în 
centrul Devei. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Din ce partid este primarul de la Cluj? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 De la dumneavoastră, din P.R.M. numai că proiectul este făcut de liberali. 
Proiectul de la Cluj este făcut de liberali. 
 Dl.Teban Andronic 
 În sală este prezent şi domnul consilier Borbeanu Simion. 
 Vă rog să faceŃi propuneri pentru preşedintele care va conduce lucrările şedinŃei în 
următoarele 2 luni de zile. 
 Dl.Panduru Carol 
 Propun pe doamna Luchian Mirela. 
 Dl.Teban Andronic 
 S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
 

Deva, 23 august  2007 
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