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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 29 martie 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.764/2007. 

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

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

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

anunŃându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 14 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna Mihet Daniela, dna 
Hategan Marinela. Întârzie la şedinŃă domnul Lazăr Danil, domnul Pogocsan Ferdinand şi 
domnul Vasiu Traian.     

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

Dl.Oană Dorin 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 

I    Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Crai Pompiliu; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Şcoala Generală “Andrei 

Mureşanu” Deva in vederea depunerii proiectului “Scoala – sufletul 
comunităŃii” la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la 
selecŃia de proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare 
Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării 
proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Colegiul Tehnic 

“Transilvania” Deva in vederea depunerii proiectului “Cresterea ratei de 
insertie socio-profesionale prin dotări care să raspundă cerintele tehnologice 
in evolutie în domeniul transporturilor rutiere” la Inspectoratul Şcolar al 
judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul 
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Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei 
şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Grupul Scolar “Grigore 

Moisil” Deva in vederea depunerii proiectului “Scoala, o sansa pentru viata” 
la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de 
proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al 
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului 
menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Grupul Scolar de Arte şi 

Meserii “Ion Mincu” Deva in vederea depunerii proiectului “Construieste-ti 
viitorul alaturi de noi!” la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a 
participării la selecŃia de proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru 
Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a 
cofinănŃării proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Şcoala Generala “Lucian 

Blaga” Deva in vederea depunerii proiectului “Am dreptul sa traiesc în 
siguranŃă” la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la 
selecŃia de proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare 
Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării 
proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Scoala Generala cu cls.I-VIII 

“Regina Maria” Deva in vederea depunerii proiectului “Dreptul nostru – 
accesul la informatie prin mijloace moderne” la Inspectoratul Şcolar al 
judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul 
Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei 
şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Liceul Pedagogic “Sabin 

Dragoi” Deva in vederea depunerii proiectului “Valorificarea istoriei locale 
prin mijloace moderne de predare – invatare pentru a forma cetateni europeni 
competitivi” la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la 
selecŃia de proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare 
Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării 
proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Şcoala Europeana “Andrei 

Şaguna” Deva in vederea depunerii proiectului “Clase fără praf de cretă” la 
Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de 
proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al 
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului 
menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Scoala Generală “Octavian 

Goga” Deva in vederea depunerii proiectului “Art terapia – modalitate de 
recuperare a copiilor aflati in dificultate” la Inspectoratul Şcolar al judetului 
Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul Programului de 
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Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, 
precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Liceul Teoretic “Traian” 

Deva in vederea depunerii proiectului “Cresterea calitatii educatiei prin dotari 
de mijloace moderne de predare – invatare in domeniul IT” la Inspectoratul 
Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul 
Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei 
şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi funcŃionarea teraselor 

sezoniere în municipiul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire “LocuinŃă familială S+P+M şi garaj cu două boxe” în municipiul 
Deva, str.Gheorghe Lazăr, F.N.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Fata de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul 

proiect de hotarare: 
1.Aprobarea Studiului de fezabilitate la investitia “Instalatii de paratrasnet la 

cladirile unitatilor de invatamant prescolar şi scolar din municipiul Deva”  
 
Dl.Oană Dorin 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată şi completata    
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1, 12,punctul 1 suplimentar 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 2-11,13  se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in 
functie. 
 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului 
Crai Pompiliu; 

D-ra Dara Oana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu pot să nu spun câteva cuvinte despre colegul nostru Crai care din punctul meu  

de vedere a fost un coleg deosebit, corect. În general a încercat să fie corect. Îmi pare rău, 
nu cunosc exact legislaŃia dacă este compatibil sau nu, nu-mi dau seama.  Oricum, mie 
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îmi pare rău. Sunt decanul de vârstă şi aş vrea să-i mulŃumim toŃi pentru ce a făcut în 
acest consiliu,  pentru cele bune şi  să trecem cu vederea  că poate a şi greşit cu unele 
chestiuni, de fapt cum facem fiecare. 
            Dl.Oană 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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.144/2007 
Punctul 2  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Şcoala Generală “Andrei Mureşanu” Deva in 
vederea depunerii proiectului “Scoala – sufletul comunităŃii” la Inspectoratul Şcolar al 
judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul Programului de 
Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a 
cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

            Dl.Oană 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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.145/2007 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
parteneriatului Municipiului Deva cu Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva in vederea 
depunerii proiectului “Cresterea ratei de insertie socio-profesionale prin dotări care să 
raspundă cerintele tehnologice in evolutie în domeniul transporturilor rutiere” la 
Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în 
cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi 
Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Dorin 
În sală sunt prezenŃi şi domnii consilieri Lazăr Danil şi Pogocsan Ferdinand. 

            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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.146/2007 
Punctul 4  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Grupul Scolar “Grigore Moisil” Deva in vederea 
depunerii proiectului “Scoala, o sansa pentru viata” la Inspectoratul Şcolar al judetului 
Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul Programului de Granturi 
pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării 
proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Dorin 

            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 cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.147/2007 
Punctul 5  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Grupul Scolar de Arte şi Meserii “Ion Mincu” Deva 
in vederea depunerii proiectului “Construieste-ti viitorul alaturi de noi!” la Inspectoratul 
Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul 
Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi 
Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană 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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.148/2007 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
parteneriatului Municipiului Deva cu Şcoala Generala “Lucian Blaga” Deva in vederea 
depunerii proiectului “Am dreptul sa traiesc în siguranŃă” la Inspectoratul Şcolar al 
judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul Programului de 
Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a 
cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană 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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.149/2007 
Punctul 7  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Scoala Generala cu cls.I-VIII “Regina Maria” Deva 
in vederea depunerii proiectului “Dreptul nostru – accesul la informatie prin mijloace 
moderne” la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de 
proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului 
EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană 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 16  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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.150/2007 
Punctul 8  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Liceul Pedagogic “Sabin Dragoi” Deva in vederea 
depunerii proiectului “Valorificarea istoriei locale prin mijloace moderne de predare – 
invatare pentru a forma cetateni europeni competitivi” la Inspectoratul Şcolar al judetului 
Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul Programului de Granturi 
pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării 
proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană 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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.151/2007 
 
Punctul 9  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
parteneriatului Municipiului Deva cu Şcoala Europeana “Andrei Şaguna” Deva in 
vederea depunerii proiectului “Clase fără praf de cretă” la Inspectoratul Şcolar al 
judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul Programului de 
Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a 
cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană 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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.152/2007 
Punctul 10  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Scoala Generală “Octavian Goga” Deva in vederea 
depunerii proiectului “Art terapia – modalitate de recuperare a copiilor aflati in 
dificultate” la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de 
proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului 
EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Oană Dorin 

            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 cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.153/2007 
Punctul 11  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Liceul Teoretic “Traian” Deva in vederea depunerii 
proiectului “Cresterea calitatii educatiei prin dotari de mijloace moderne de predare – 
invatare in domeniul IT” la Inspectoratul Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la 
selecŃia de proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al 
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat; 

D-na Dana Parvu   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Nicolae  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Dorin 
În sală este prezent şi domnul Vasiu Traian. 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, ieri în comisie am întrebat executivul care este ponderea sau  

care este partea din aceste programe care revine Consiliului local şi care este ponderea în 
bani care revine  Ministerului EducaŃiei. Aş vrea să ştim cât avem noi, ca şi procent, în 
acest parteneriat şi aş vrea să mai ştiu dacă există şcoli sau licee care nu au depus 
proiecte. 
 D-ra BrăneŃiu Viorica 
 Procentul cu care participă Consiliul Local Deva în principiu este de 50%. 50%  
noi, 50% Ministerul EducaŃiei. Sunt excepŃii unde este 55-60%, până în 60%. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi valoric, cam cât este suma pe care noi trebuie să o dăm? 
 D-ra BrăneŃiu Viorica 
 Valoric 2-3 miliarde. Nu avem o certitudine că vor  fi câştigate  proiectele. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este o propunere. 
 D-ra BrăneŃiu Viorica 
 La cele puse pe ordinea de zi, sunt asigurate prevederile bugetare. Sigur vor fi mai 
mici  sumele efectiv consumate. În ceea ce priveşte  numărul şcolilor care nu au depus, s-
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au depus 10 proiecte, celelalte şcoli care nu le-aŃi văzut pe ordinea de zi nu au depus nici 
un proiect. 
 Dl. Oană Dorin 
 Astăzi la ora 09,30 Liceul Decebal a depus un proiect, situaŃie în care era 
imposibil ca noi să mai facem proiectul de hotărâre şi să-l discutăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, aş vrea Comisia de învăŃământ să analizeze această situaŃie 
pentru că noi data trecută am chemat toŃi directorii de şcoli şi le-am dat această 
posibilitate, să facem această şedinŃă extraordinară tocmai pentru a rezolva problemele 
din şcoli. HaideŃi să analizăm pentru că o să vină să ceară consiliului bani de investiŃii dar 
nu sunt în stare să realizeze proiecte pentru şcoli. 
 Dl. Oană Dorin 
 Domnule consilier, daŃi-mi voie să vă spun. Dacă noi am avut  bunăvoinŃa să luăm 
legătura cu Inspectoratul Şcolar, cu toŃi conducătorii din licee, să-i invităm acum 2 
săptămâni să vină la şedinŃă şi le-am atras atenŃia că până în 30 trebuie să votăm, să 
adoptăm  o hotărâre, că noi suntem dispuşi să ne întrunim  într-o şedinŃă extraordinară ca 
să realizăm aceste hotărâri.  Ne-am întâlnit. 10 din conducătorii de  unităŃi şcolare  au 
înŃeles să ne respecte  şi să ne ajute ca să  putem face ce trebuie. Cei care nu au adus, să 
nu vină să ceară pentru că nu este culpa Consiliului local. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule consilier, şcolile, aceste şcoli sunt ale noastre, ale consiliului. Noi nu 
putem să stăm nepăsători pentru că o conducere sau un director nu-şi face datoria.  
 Dl. Oană Dorin 
 Eu propun următorul lucru. Comisia de învăŃământ să treacă la verificare, 
Inspectoratul Şcolar să  verifice,  să propună, să ia măsurile. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Exact, care sunt cauzele pentru că stăm cu toŃii şi sunt bani care se pot consuma şi 
pe care îi putem aduce în şcolile din Deva şi nu-i putem aduce pentru că cineva nu 
doreşte să facă un proiect. Eu cred că ar trebui să luăm  poziŃie pentru acest lucru. 
 Dacă directorii sunt vinovaŃi atunci să se ia măsuri asupra lor. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Astăzi dimineaŃă am fost contactat de domnul director adjunct de la Liceul 
Decebal, care nu ştia faptul că trebuia să depună la Primărie pentru şedinŃa de astăzi 
proiectul. 
 Dl. Oană Dorin 
 A fost prezent la şedinŃă reprezentantul liceului şi ştia că trebuie până în 25. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu vă confirm faptul că el mi-a spus că nu ştia că trebuie depus astăzi în şedinŃă. 
 Dl. Oană Dorin 
 A venit în şedinŃa cealaltă dânsul, că dânsul a participat. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Este o eroare şi nu ştiu dacă trebuie să sufere un liceu întreg  din cauză că a greşit 
o persoană.  
 Dl. Oană Dorin 
 PropuneŃi dumneavoastră soluŃia, cum putem să adoptăm hotărârea  fără proiect?! 
 Dl.Kovacs Francisc 
 În principal ceilalŃi colegi au spus corect ce au spus dar mai vreau să adaug ceva. 
Nu sunt de vină copii pentru că directorii nu-şi fac datoria şi nu sunt de vină copii pentru 
că în şcoli există tot felul de bisericuŃe şi se ceartă între ei. Eu am stat de vorbă cu un 
director adjunct şi cu directorul de acolo şi datorită relaŃiilor  lor foarte proaste de acolo, 
pasează lucrurile de la unul la altul.  Eu zic că, noi trebuie de la Primărie, să le trimitem 
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adrese foarte clare să informeze Inspectoratul că trebuie să se facă aceste proiecte. Acum, 
avem condiŃii. Până  acum toată lumea se plângea că nu sunt bani pentru şcoli, că au 
datorii, că nu au rechizite, că nu au aia şi aia. Acum când au bani suficienŃi, nici atât nu 
pot să facă?  Inspectoratul acesta chiar nu poate să ia măsuri împotriva acestor directori 
care se ceartă între ei?! 
 Dl.Oană Dorin 
 În condiŃia aceasta, propun... 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Îmi pare rău că, chiar este un liceu de care eu răspund din partea consiliului. Şi 
data trecută au fost nişte hotărâri prin care s-a stabilit personalul auxiliar la acest liceu, au 
venit cu ce să vă spun, că nu ajungea nici pentru o casă de 10 copii, ce personal au.  Eu  
v-aş ruga foarte mult să le faceŃi o adresă. 
 Dl.Oană Dorin 
 O să rog aparatul propriu al consiliului să facă o adresă către Inspectoratul Şcolar  
în atenŃia inspectorului şef prin care să aducă la cunoştinŃă că deşi au fost invitaŃi toŃi  
directorii din unităŃile şcolare din municipiul Deva şi au participat la şedinŃă, s-au 
conformat  acestei cerinŃe doar 10.  Să  verifice, să ia măsuri şi să ne comunice măsurile  
luate împotriva celor care nu au respectat termenul limită pe care l-am dat. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, eu am cerut Comisia de învăŃământ şi cultură să facă un  
raport şi să vedem, să luăm măsuri noi în consiliu.  
 Dl.Oană Dorin 
 Vă rog să-mi spuneŃi temeiul legal în baza căruia noi avem posibilitatea să 
aplicăm sancŃiuni  împotriva unui director de şcoală. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu nu am spus să sancŃionăm.  Am spus să vedem de ce nu s-a făcut şi să 
propunem nişte măsuri, nu ştiu.  Inspectoratul poate se sesizează atunci când se duce 
cineva  şi-i întreabă de ce nu-şi fac datoria. 
 Dl.Oană Dorin 
 Nu asta am rugat, domnule coleg, ca să facem o adresă către inspectorul şef ca să 
ne comunice ce măsuri a luat împotriva acelora care nu au respectat?! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asta este altceva. 
 Dl.Oană Dorin 
 Eu aşa am zis. 
 Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
 Cred că suntem foarte aspri cu nişte oameni care trebuiau ca în 2 săptămâni să 
depună un proiect. Noi am făcut atunci precizarea că pe toată România sunt 500 de 
proiecte  care vor fi aprobate dar dacă în Deva sunt 10 vă daŃi seama  ce înseamnă la 
nivel de România. Probabil cineva a socotit în cadrul vreunui liceu că nu o să aibă şansă 
de reuşită deşi  am atras atunci  atenŃia că trebuie depus pentru că vin valurile următoare 
de proiecte şi el fiind  depus v-a obŃine finanŃare fără să mai treacă o dată prin  consiliu. 
Cred că datoria noastră nu este  să-i sancŃionăm pe domnii directori, nici nu avem această 
calitate, cred că  este suficient să facem o adresă la Inspectorat să comunicăm cine a 
depus şi cine nu a depus. Restul este o treabă internă a Inspectoratului pe care şi-o 
rezolvă singuri.  

Îmi pare rău pentru că, dumneavoastră ştiŃi că aici în consiliu au fost foarte multe 
situaŃii în care aŃi  primit  hotărâri de consiliu, proiecte de hotărâri de consiliu, aici  în sală 
şi nu s-a putut accepta să intre pe ultima sută de metrii sau pe ultimul metru încă un 
proiect  de la un întârziat, de la unul care a avut mai mult de lucru s-au nu a ştiut să-l facă 
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sau este vinovat. Noi nu ajutam pe acel director, ajutam o şcoală. O să-i vină rândul data 
viitoare, el este înregistrat.  

Dl. David Ioan 
Materialul este depus? 
Dl.Oană Dorin 
La ora 9.30. 
Dl. David Ioan 
Celelalte şcoli care nu au depus până în momentul de faŃă probabil că nu au 

nevoie. Nu văd de ce ar trebui să apreciem că este nevoie, cred că domnii directori cu 
Inspectoratul sunt cei mai în măsură. 

Eu vreau să propun altceva. HaideŃi să trecem totuşi proiectul liceului Decebal 
pentru că materialul este depus. Este o chestiune de câteva ore pentru a-l verifica. 

Care nu au depus nimic.... 
Dl.Oană Dorin  

 Domnule coleg, trebuie discutat în comisii. 
Dl. David Ioan 

 Aşa cum a spus domnul Viceprimar, au fost foarte multe hotărâri de care habar nu 
am avut înainte de a le primi în ziua şedinŃei şi pe care le-am discutat în procedura de 
urgenŃă. Putem face şi acest lucru acum.  GândiŃi-vă totuşi că este vorba de un liceu de 
marcă din municipiul Deva. 
 Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
 Şi de copii valoroşi.  

Încă o precizare. Doamna director de la Grupul Şcolar face următoarea precizare 
de care recunosc eu nu am ştiut şi probabil nici dumneavoastră. Nu este condiŃie  
obligatorie să fie depus un proiect din partea şcolii pentru a exista un parteneriat cu 
Consiliul local. Poate fi depus şi fără să existe un parteneriat cu Consiliul local dar  
şansele lui de reuşită sunt mai mici. Deci, să nu ne cramponăm de nişte lucruri. 

Dl. David Ioan 
Vă rog să luaŃi în considerare lucrurile acestea. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Ce propuneŃi, concret? AnalizaŃi aici.... 
Dl. David Ioan 
Îl discutăm  acum, pe loc, documentele  se fac în acelaşi timp, se redactează şi 

votăm sau nu votăm, depinde de opŃinea  fiecăruia. 
Dl.Oană Dorin  
Am înŃeles propunerea. 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
Doresc să informez consiliul local că, de când am informat directorii unităŃilor de 

învăŃământ noi am stat la dispoziŃia dumnealor. Noi am  stat 2 săptămâni  la dispoziŃia lor 
şi am colaborat cu dânşii. Cu cei care nu au venit, nu am putut să mergem să-i tragem de 
mânecă  să vină să depună proiectul. 

Dl.Oană Dorin 
Terminăm proiectele de pe ordinea de zi, după care, dacă sunteŃi de acord ne 

reîntâlnim şi discutăm proiectul liceului Decebal. 
Dl.Ardelean Nelu 
Domnule Preşedinte, eu propun având în vedere că Liceul Decebal a propus 

proiectul  să ne revedem peste 1 oră şi să-l discutăm. 
 
 
Dl.Oană Dorin 

            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 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.154/2007 
Punctul 12  

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

Regulamentului privind amplasarea şi funcŃionarea teraselor sezoniere în municipiul 
Deva; 

D-na Daniela Parvu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei   
Comisia de comert a avizat favorabil cu o observaŃie. Membrii comisiei pentru  

servicii publice comerŃ şi privatizare, să aibă drept de control. În acest sens, pe legitimaŃie 
pe verso se poate  specifica. 
 Dl.Oană Dorin 
 Propunerea aceasta s-a mai discutat, şi domnul Ghergan a venit cu o propunere. 
Propunerea ar fi să introducem un articol, după articolul 2 să introducem un articol 3 iar 
actualul articol 3 să devină articolul 4. Articolul 3  să cuprindă: “membrii comisiei de 
control pentru controlul acestei hotărâri, din care să facă parte 3 membrii de la comisia de 
comerŃ, 2 membrii de la comisia juridică şi 2 din aparatul propriu”. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 2 de la comisia de urbanism că aceştia avizează, nu? 
 Dl.Oană Dorin 
 Atunci să fie din 7 membrii. 
 Dl.Panduru Carol 
 Eu am o propunere, să facem două comisii sau  două grupuri de consilieri cu 
personal din aparatul propriu care să facă paralel controale. 
 Dl.Oană Dorin 

Numai una. 
 Dl.Panduru Carol 

De ce? Vor fi foarte multe terase. 
 
 
 
Dl.Teban Andronic 
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Am de făcut câteva propuneri. Taxa care va fi calculată, se calculează nu pe mese 
şi scaune, pe metru pătrat.  Să fie clară treaba aceasta. 

La articolul 10 “În cazul înregistrării de reclamaŃii (...), fapt constatat în mod 
repetat (....)”. În mod repetat este la general, poate să fie 1,2,3, 100 de sancŃiuni. Eu vin 
cu o altă propunere.  La maxim  2  abateri să se introducă sancŃiunea respectivă, adică 
ridicarea acordului pe 30 de zile. Deci, nu vorbim  la general, mai multe abateri. 

După aceea, întârzierea plăŃii chiriei să se facă în maxim 30 de zile. Chiria se 
percepe la începutul lunii şi nu se acceptă mai mult de 30 de zile să fie întârzieri. Dacă la 
30 de zile nu a plătit, intră sub incidenŃa sancŃiunii. 

Mai am rugămintea ca lunar, serviciul care răspunde de treaba aceasta, să prezinte 
un raport în şedinŃa ordinară de consiliu privind încasările făcute şi abaterile constatate, 
cazuri de neplată, sancŃiuni date şi măsurile luate: că s-a ridicat autorizaŃia, că s-a 
suspendat. 
 Acestea sunt amendamentele pe care le-am cerut. 

Dl.Oană Dorin 
Amendamentul cu privire la plata pe metru pătrat se va pune la articolul 7, 

aliniatul 2. “Taxa pentru  ocuparea domeniului public pe perioada desfăşurării activităŃii 
se va încasa lunar anticipat, calculată pe mp ocupat” 

Dl.Teban Andronic 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Noi am aprobat, să ne spună doamna Director, această taxă este aprobată în buget 

şi este separat. 
Dl.Oană Dorin 
Este prevăzută taxa, calculată pe metru pătrat ocupat. 
Dl.Teban Andronic 
La articolul 10 “fapt constatat în mod repetat “.  Fapt constatat în maxim 2 abateri 

şi plata chiriei să fie în maxim 30 de zile. 
Acolo scrie că, chiria se plăteşte la începutul lunii. 
Dl.Ghergan Florian 
La articolul 7 aliniatul 2 “taxa pentru ocuparea domeniului public pe perioada 

desfăşurării activităŃii se va  încasa lunar anticipat”. 
Dl.Teban Andronic 
Anticipat şi dacă nu plăteşte în 30 de zile atunci ... 
Dl.Oană Dorin 
Dacă nu plăteşte până în 30 este suspendat. 
Dl.Teban Andronic 
Au mai fost cazuri când tot a trecut timpul şi tot a trecut. Am cerut la articolul 10 

la sancŃiuni, neplata chiriei  cum s-a stabilit, la 30 de zile se suspendă dreptul de 
funcŃionare. 

Mai putem face o prelungire, să zic aşa  de maxim 30 de zile. 
D-na Pârvu Daniela 
Am prevăzut în articolul 8 că neachitarea taxei care se plăteşte lunar duce la 

nulitatea  acordului de funcŃionare. Atunci, se sancŃionează fapta. FuncŃionarea fără acord 
se sancŃionează conform legilor comerciale. 

Dl.Panduru Carol  
Da, s-a prevăzut. 
 
 
Dl.Oană Dorin 
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Este articolul 8 din anexa la proiect. “ Neachitarea  taxei pentru ocuparea 
domeniului public duce la nulitatea  acordului de  funcŃionare a terasei şi se sancŃionează 
conform legilor comerciale”. 

Dl.Teban Andronic 
Eu am zis, termenul de prelungire a plăŃii... dar, nu să treacă toată vara, tot  

sezonul şi el nu plăteşte. 
Dl.Oană Dorin  

 La articolul 8, completăm atunci “(...) se sancŃionează conform legilor comerciale, 
în maxim 30 de zile de la neplată”. 

Dl.Teban Andronic 
Da. 
Dl.Oană Dorin  
De acord? 
Dl.Teban Andronic 
Da. 
Dl.Oană Dorin  
Deci, la articolul 8 adăugăm “în maxim 30 de zile de la data întârzierii”. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu aş vrea să întreb dacă plata aceasta, pe metru pătrat, este aceeaşi în tot 

municipiul, dacă în centru este aceiaşi cu cea din Micro 15. 
Dl.Oană Dorin 
În buget aşa este prevăzut. 
Dl. Kovacs Francisc 
Nu este corect. 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să vedem, este pe zone sau nu este pe zone, să ne spună executivul. 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
Taxa de ocupare a domeniului public este pe zone. De aceasta se ocupă serviciul 

de cadastru. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi cât este pe zona centrală, cât este o  alta zona. Avem? 
D-ra BrăneŃiu Viorica 
Nu avem la îndemână hotărârea. 
Dl.Ghergan Florian 
Am cerut în comisie. 
Dl.Oană Dorin 
Taxa aşa este prevăzută, pe zone. 
Dl.Ghergan Florian 
Să vedem să fie pe zone, dacă este aşa. Să ne spuneŃi dacă este sau nu. 
Dl.Toth Andrei 
Am o întrebare.  Nu ştiu dacă în unităŃile de alimentaŃie publică  mai au motivaŃia 

să Ńină evidenta de control. 
Dl.Oană Dorin 
Au, toate unităŃile au obligaŃia să menŃină. 
Dl.Kovacs Francisc 
O întrebare. Deja în oraş funcŃionează terasele. Care este legea  după care 

funcŃionează? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Acest proiect de hotărâre are un regulament care se aplica cu data de 1 aprilie. 
 
Dl.Teban Andronic 
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Este făcut contract, tot? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
FuncŃionează ilegal. 
Dl.Teban Andronic 
Ce măsuri s-au luat? 
Dl.Kovacs Francisc 
Tocmai asta am întrebat.  
Dl.Ghergan Florian 
AŃi spus aici că cineva trebuie să verifice şi să facă .... 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Da, de la 1 aprilie de când intră în vigoare acest proiect de hotărâre. 
Dl.Kovacs Francisc 
Atunci de ce funcŃionează? 
Dl.Oană Dorin 
Propun atunci ca pentru terasele care funcŃionează fără temei legal, să nu li se dea 

autorizaŃia acestei hotărâri până nu achită. 
Dl.Ghergan Florian 
Să achite. 
Dl. Panduru Carol 
Eu zic să nu le anulam autorizaŃia dar să le luăm banii. Să presupunem că au 

lucrat 1 lună de zile. 
Dl.Oană Dorin 
Da, să plătească pentru 1 lună de zile. 
Dl.Ghergan Florian 
Să nu li se dea acordul până nu plătesc pentru 1 lună de zile. 
D-na Secretar Sârbu laura 
Dar nu putem demonstra cât au funcŃionat. Trebuia un acord. 
Dl. Panduru Carol 
Ei trebuiau să vină. Obligativitatea lor era să vină să informeze, să facă actele 

necesare. 
Dl.Oană Dorin 
Astăzi şi mâine comisia de comerŃ de la consiliul local să meargă pe teren şi unde 

găseşte  că sunt terase care funcŃionează, să facă proces –verbal de constatare, întrebaŃi-i 
de când funcŃionează. 

Dl.Panduru Carol 
Să meargă şi personal din executiv care răspunde de acest  compartiment. 
Dl.Oană Dorin 
Da, însoŃiŃi de reprezentanŃii din comisie. 
Dl.Kovacs Francisc 
Executivul nu are personal care să urmărească? 
Dl.Oană Dorin 
Nu. 
Dl.Ghergan Florian 
În regulament scrie foarte clar în articolul 7, aliniatul 2 “taxa pentru ocuparea  

domeniului public pe perioada desfăşurării activităŃii se va încasa anticipat. Urmărirea 
încasării taxei (...)”Cum spuneŃi că nu există?!   

D-na Secretar Sârbu Laura 
Este valabilă din 1 aprilie. 
Dl.Ghergan Florian 
Avem una şi de anul trecut. 
Dl.Oană Dorin 
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Urmărirea încasării taxei o face Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură. 
Dl.Ghergan Florian 
Ei să urmărească şi acum dacă s-a întâmplat. 
Dl.Oană Dorin 
Să numim o persoană din cadrul acestui serviciu care să răspundă. 
Dl.Ghergan Florian 
Să-i dea în sarcinile de serviciu ale unei persoane să facă treaba aceasta. 
Dl. Borbeanu Simion 
Este o problemă, pe metru pătrat sau pe numărul de locuri? 
Dl.Oană Dorin 
Pe metru pătrat. Nu se poate pe numărul  de locuri. Când mergi să stabileşti chiria 

pune 10 scaune şi după  ce ai plecat, mai pune 50. Deci,  echitabil este pe metru pătrat. 
Dl.Morar Marcel 
DaŃi-mi voie să vin cu o propunere de completare a articolului 3 din regulament, 

punctul a)  care să sune cumva în felul  următor: “amplasamentul trebuie  să fie în  
imediata apropiere, de regulă alipit de unitatea de alimentaŃie publică, şi care are în mod 
obligatoriu încorporat în cadrul construcŃiei ei un  spaŃiu destinat în exclusivitate grupului 
sanitar”. 

Dl.Borbeanu Simion 
Am întrebat dacă plata este pe metru pătrat, din ce motiv?  Pentru că, atunci  vor 

înghesui mobilier pe metru pătrat  astfel încât nu va mai fi funcŃională terasa. Fiecare 
doreşte să plătească cât mai puŃin şi va nesocoti nişte reguli de mobilare a terasei. Vor 
înghesui mesele de nu o să mai treci printre ele. 

Dl.Oană Dorin 
Domnule coleg, dacă pe metru pătrat în loc să pună o masă pune două şi stau 

clienŃii înghesuiŃi, nu o să-i mai meargă clienŃii şi pierde el. Noi trebuie să luăm taxă 
echitabilă la toŃi. 

Dl.Ghergan Florian 
Este în aviz aici că trebuie să arate schiŃa de amplasare a terasei din care să rezulte 

căile de acces. 
Dl.Oană Dorin 
Da, este obligatoriu să indice suprafaŃa. 
Dl. Stan Ion 
Domnule Preşedinte, am o nedumerire legată de acest punct  şi de alte puncte care 

au fost în şedinŃele anterioare. Din partea Primăriei am impresia că ori se vrea de anumite 
servicii să nu se arate că ştiu sau stăpânesc anumite probleme,  şi ne bagă pe noi în ceaŃă. 
Sunt nişte reguli foarte clare, distanŃa dintre mese, interaxele, cât poate să ocupe, cât 
trebuie să fie accesul între mese,  şi noi trebuie să hotărâm nişte probleme pe care 
persoana care  este împuternicită de Primărie, să-şi facă treaba. Nu doar în situaŃia acestui 
punct de pe ordinea de zi şi în altele  legate de lucrări în acest oraş, nu ştiu să ne dea  
nişte lămuriri pe măsură. Este deranjant când vezi că nu te lămureşte un om care este 
plătit pentru aşa ceva. Nu vreau să fiu rău cu nimeni dar, cel puŃin în cazul acestui punct  
trebuia să stăpânească situaŃia, cât trebuie să fie interaxul, ce trebuie să fie. De exemplu, 
la punctul unde se fac elemente decorative, plante ornamentale, să scrie conform unui 
proiect. Poate trebuie  în autorizaŃia de construcŃie, dar sunt situaŃii în care el trebuie să  
stăpânească situaŃia şi noi ne certăm aici. Pe ce? Pe câŃi metrii trebuie să fie între mese, 
scaune,  câte mese pe metru pătrat. Sunt situaŃii în care devenim penibili noi, consilierii şi 
din cauză că un om care este plătit pentru aşa ceva nu ne lămureşte. Nu este prima dată. 
Aş vrea conducerea Primăriei să ia măsuri în direcŃia aceasta. Dacă unul nu este pregătit, 
să fie trimis la ceea ce trebuie să înveŃe, cursuri,  şcoală, ş.a.m.d. dar  ne pune pe noi într-
o situaŃie deranjantă. Nu este prima dată când se întâmplă  lucrul acesta. 
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D-na Pârvu Daniela 
Doream să  vorbesc de grupul social care este absolut necesar unei terase. De 

aceea,  s-a precizat că se vor da terase sezoniere numai  localurilor de alimentaŃie  
publică: bar, restaurant, cofetărie,  care se presupune că sunt autorizate şi au un grup 
social propriu. 

Deci, dacă se doreşte să se facă şi alte terase decât cele care sunt aferente unui 
local de alimentaŃie publică, atunci trebuie precizat. 

Dl.Ghergan Florian 
AŃi găsit cum este taxa? 
D-na Pârvu Daniela 
Da, este taxă unică  pe terasă, pe zonă, 1 leu/mp/zi. 
Dl.Ghergan Florian 
Pe zonă? 
D-na Pârvu Daniela 
Toate zonele au aceiaşi taxă, deci nu s-a diferenŃiat. 
Dl.Ghergan Florian 
Consider că nu este corect, domnule Preşedinte. Nu putem să punem aceiaşi taxă 

aici lângă Primărie, la fel cu Micro 15.  Este hotărârea nr.561/2006. 
Dl.Oană Dorin 
În condiŃiile acestea, trebuie verificat şi hotărârea de consiliu care stabileşte 

această taxă de 1leu/mp să fie  la prima şedinŃă modificată, conform proiectului de la 
impozite, pe  zone. 

Supun la vot amendamentele propuse de domnul Teban, respectiv. 
Dl.Panduru Carol 
Mai am şi eu unul.  Aş propune ca aceste contracte să se facă de la 1 aprilie până 

la 30 octombrie, nu pe un an.  
Dl.Oană Dorin 
Vă rog să mă verificaŃi. La articolul 6 “în perioada aprilie-iunie şi septembrie-

octombrie “ programul de funcŃionare este de la 08-22. 
Dl.Panduru Carol 
Programul de funcŃionare, am înŃeles domnule Preşedinte. 
Dl.Oană Dorin 
În noiembrie şi decembrie nu are program de funcŃionare. Noi nu îi dăm program 

de funcŃionare prin articolul 6. Atâta timp cât prin articolul 6 se stabileşte programul de 
funcŃionare din aprilie până în octombrie, în martie sau în noiembrie nu mai poate  
funcŃiona. 

Supun la vot amendamentele propuse de domnul Teban Andronic.  
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  17 consilieri prezenŃi. 
Dl.Oană 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   
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.155/2007 
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Dl.Ghergan Florian 
Amendamentul dumneavoastră? 
Dl.Oană Dorin 
Cu amendamentul domnului Teban, pentru că toŃi consilierii au dreptul de control. 

Noi ne putem aduna oricând, oricare dintre noi împreună cu cel care  răspunde de această 
activitate din cadrul Primăriei şi să mergem în control. 
Punctul 13  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire “LocuinŃă 
familială S+P+M şi garaj cu două boxe” în municipiul Deva, str.Gheorghe Lazăr, F.N.; 

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oană 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.156/2007 
Punctul 1 suplimentar 

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

de fezabilitate la investitia “Instalatii de paratrasnet la cladirile unitatilor de invatamant 
prescolar şi scolar din municipiul Deva;  

Dl.Sofron Gheorghe 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia  de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Având în vedere că am 35 de ani de vechime, ştiu ce înseamnă o priză de pământ  

şi lucrarea care urmează să se facă. Tare îmi este frică că la cele 11 unităŃi şcolare unde se 
va executa lucrarea respectivă nu ne vom încadra în 22 de mii de euro. Ne vom trezi  
ca vom da cel puŃin 1 miliard in plus. Eu nu contest capacitatea Sitcom Impex SRL dar 
pentru 11 unităŃi stas făcute, lucrarea cum este prevăzută, nu cred că ajung banii. 

Dl.Oană Dorin 
 Noi nu suntem în măsură să contestăm un SF. 
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Dl.Toth Andrei 
 Urmează să dăm iarăşi 1 miliard. 

Dl.Oană Dorin 
 În cazul în care se va justifica, vom discuta atunci. Acum nu putem discuta, să 
majorăm noi dacă nu avem documentaŃie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este oportunitatea. 
 Dl.Oană 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.157/2007 
Diverse 
 Dl.Panduru Carol  
 Îmi pare rău,  astăzi am luat de câteva ori cuvântul, dar nu pot să nu iau cuvântul 
vis-a-vis de curăŃenia oraşului. Aş dori ca operatorii principali care fac curăŃenie să se 
ocupe în mod special pentru că, în ultimele zile a fost un vânt puternic. Sunt străzi unde 
efectiv sunt pline containerele de gunoi, vântul le-a împrăştiat, toată strada a fost  plină de 
hârtii şi ne facem de râs. 
 Să acŃionăm. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Am mai spus de vreo 3-4 ori în ultimul an, în legătură cu trotuarul din faŃa 
blocului 33 de pe b-dul Dacia. Acolo, dinainte de RevoluŃie nu s-a mai făcut nici o 
intervenŃie, sunt crăpături încât pot să intri cu motocicleta prin ele. Se notează undeva, se 
spune “bine, bine”. Deci, o să chem toŃi oamenii din bloc să vină aici la şedinŃă dacă nu 
sunt destul de  convingător  să se facă această lucrare. Nu înŃeleg din ce cauză  nu se face, 
nu se pune.Se face peste tot şi acolo am spus de vreo 3-4 ori în ultimul an. 
 Dl.Oană Dorin 
 Eu am rugămintea ca în următoarea şedinŃă să fim informaŃi când se vor reasfalta 
toate trotuarele din municipiul Deva şi vă spun de ce. Toate care sunt distruse. Nu se 
poate circula pe trotuarele de pe Aurel Vlaicu, în faŃă la construcŃia  nouă  vis-a-vis de 
Opera, Palatul Administrativ, nu se poate trece dacă plouă este baltă, iarna îngheaŃă. 
Deci, trotuarul acela este distrus. La Lido, pe partea cum vii dinspre Simeria spre Deva pe 
tot trotuarul s-au făcut lucrări, săpături şi este distrus. 
  
 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Există hotărâre de consiliu prin care s-au enumerat aleile, străzile, trotuarele. 
 Dl.Borbeanu Simion 
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 Eu am revenit,  de 4-5 ori am tot spus de trotuarul acesta. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Sunt stipulate lucrările. 
 Dl.Oană Dorin 
 Când încep lucrările? Trebuie făcute aceste lucrări. În 2-3 zile se pot asfalta 
trotuarele care sunt aprobate prin hotărâre. Este proiect de hotărâre aprobat. 
 Dl. Toth Andrei 
 Având în vedere că ne apropiem de sărbători, rog executivul să înştiinŃeze 
serviciul de PoliŃie circulaŃie să aibe în vedere intersecŃiile ca să nu se întâmple ca anul 
trecut. Timp de 1 oră jumătate am stat în intersecŃie şi nici un poliŃist. Mi-am permis să 
mă duc la PoliŃie  să reclam şi  nu a lipsit mult să îmi petrec Paştele în arestul PoliŃiei 
pentru  că mi-am permis să reclam aşa ceva. 
 Vă rog să  înştiinŃaŃi serviciul de circulaŃie rutieră să ia măsuri. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, eu ştiu că avem un contract pentru asfaltarea sau pentru 
reparaŃii. Aş vrea să ştiu de ce nu se lucrează? Vreau ca executivul să ne spună  în şedinŃa 
următoare care va fi programul sau oamenii aceştia asfaltează după cum vor ei? Noi avem 
un contract cu dânşii şi haideŃi să vedem care este programul de asfaltare. 
 Dl.Oană Dorin 
 Să ne aducă la şedinŃa următoare. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Sunt nişte priorităŃi. 
 Dl.Oană Dorin 
 Să fie invitat conducătorul societăŃii care trebuie să facă asfaltarea  şi la şedinŃa 
următoare să ne spună. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Conform  contractului, noi va trebui în fiecare an să verificăm dacă lucrările au 
fost de calitate pe  anul trecut şi  să facem programul de lucru. Nu a venit executivul cu 
nici un proiect de hotărâre în acest sens. Vă rog frumos  să citim contractul şi să-l 
respectăm.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu am câteva probleme pe care le-am tot prezentat.  Pe b-dul Decebal, anul trecut 
au fost nişte lucrări de înlocuire a unor cabluri, sute de metri. Acolo erau plantaŃi 
trandafiri, era zonă verde foarte frumoasă şi a rămas în paragină. Nu s-a plantat nimic  
înapoi. Toate florile de acolo au dispărut. Nu se poate aşa ceva. 
 Este jenant să arate oraşul nostru aşa. ŞtiŃi de ce arată oraşul aşa? Din cauza 
noastră, cei care aŃi desfiinŃat nişte hotărâri unde salubritatea trebuia să fie supusă la 
licitaŃie şi la curăŃirea străzilor. Dumneavoastră sunteŃi de vină, cei care aŃi anulat. Prima 
dată aŃi aprobat 4 hotărâri de consiliu cu toŃii şi după aceea nu ştiu din ce motive le-aŃi 
anulat.  Îmi pare rău de colegi că trebuie să spun asta. Noi suntem de vină că arată oraşul 
aşa cum arată. 

O altă problemă v-aş ruga foarte mult. Eu de acum înainte până când voi fi 
consilier, eu de fiecare dată am să ridic problema acelei păsări de acolo. Acum văd că i se 
plantează pene. Hai să zic că o să fie ceva mai frumos pe perioada de vară. Eu la fiecare 
şedinŃă o să ridic această problemă. ArhitecŃii oraşului spun că este un kitsch ordinar ăla 
de acolo. Totuşi cineva se încăpăŃânează. Eu nu pot să-mi dau seama cum se poate aşa 
ceva. 

 
Dl.Ghergan Florian 
Cine?  
Dl.Kovacs Francisc 
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Nu ştiu cine. Domnul Primar a spus că o desfiinŃează. Probabil că cineva tot din 
executiv nu ia adus aminte “vezi că ai promis acolo că o să desfiinŃezi”.  El se Ńine de 
cuvânt. 
 Dl.Borbeanu Simion 

Pot să vă răspund. Am avut o discuŃie cu domnul Primar chiar la faŃa locului  şi a 
intrat în discuŃie, o variantă, să se facă un bazin cu fântână arteziană pe acest 
amplasament. Probabil că  până atunci, ca să nu rămână aşa, se plantează. 

Dl.Kovacs Francisc 
Să dea Dumnezeu! O ultimă chestiune mai am. Eu, luni dimineaŃă, mă duc la 

ProtecŃia Consumatorului pentru străzile BărnuŃiu, BariŃiu şi Izvorului. De 2 ani de zile 
ridic această problemă. Străzile acestea au fost distruse din cauză că s-au înlocuit 
conductele de gaz. Nici atât nu putem face, să-i obligăm pe cei de la gaz să facă aceste 
lucrări? Să mă ierte Dumnezeu dacă executivul sau serviciile care se ocupă de asta îşi fac 
datoria. 

Mă duc la ProtecŃia Consumatorului. Vă spun deschis ca să ştiŃi că nu iarăşi va 
turnat cineva.  Mă duc eu. 

Anul trecut a fost grafic de executare a reparaŃiilor pe străzi. Nu trebuia decât 
plombare să facă, cel puŃin plombare. Când s-a ajuns pe aceste străzi - îmi pare  rău că nu 
mai este domnul Viceprimar aici, şi-a dat cuvântul de onoare că face -  în data de 20 iulie 
anul trecut când s-a ajuns la aceste străzi s-au oprit lucrările şi nu s-au mai făcut. Este 
anormal, este o realitate şi este strigător la cer, în condiŃiile în care străzile acestea fac 
parte din zona I unde Primăria a avut grijă să se bage impozite mari faŃă de celelalte zone. 
Este bătaie de joc pur şi simplu. 

Dl.Teban Andronic 
La cealaltă şedinŃă s-a cerut din partea consiliului să se desemneze o încăpere 

pentru funcŃionarea consilierilor în relaŃiile cu cetăŃenii. Vreau să ştiu dacă s-a stabilit. 
Dl.Oană Dorin 
În sala de şedinŃe. 
Dl.Teban Andronic 
Nouă ni s-a cerut un grafic de organizare a acestor întâlniri cu populaŃia. Suntem 

21 de consilieri, probabil vom fi 2-3 consilieri la aceste intruniri. De multe ori, sala  asta 
care este sală de şedinŃă nu este sală între un oficial şi un cetăŃean, de multe ori este 
ocupată. Nu are rost. Acum, în tot municipiul acesta, consiliul este o entitate şi conduce 
municipiul. Nu găsim noi o sală? Sunt atâte săli şi atâtea clădiri date cu atâtea destinaŃii. 
Trebuie stabilită o sală numai pentru consilieri ca să ne facem programul. Nu facem în 
sala de şedinŃe sau în holul de la intrare sau în faŃa Primăriei. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Asta este sala care s-a stabilit. 
Dl.Teban Andronic 
Este sală de şedinŃe. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnul Primar îşi Ńine audienŃele în sala de şedinŃe. Dumneavoastră de ce să le 

ŃineŃi într-un birou? 
Dl.Teban Andronic 
Noi suntem consilieri, doamna Secretar şi cerem treaba aceasta. De câte ori am 

venit aici este ocupată ba cu un concurs, ba cu altceva. HaideŃi că facem în holul de la 
intrare! 

 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnule consilier, dumneavoastră nici măcar nu aveŃi o dată stabilită. 
Dl.Teban Andronic 
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Nu pot să fac dată stabilită. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Dacă aveŃi o dată stabilită atunci nu mai intră nimeni aici, când dumneavoastră 

aveŃi data stabilită pentru audienŃe. 
Dl.Teban Andronic 
Eu nu am făcut o hârtie prin care să stabilesc o dată dacă nu ştiu unde să o 

stabilesc.  O să vin aici la o oră şi aici este concurs sau are domnul Primar audienŃe sau 
are domnul Viceprimar. 

S-a cerut rândul trecut şi domnul Primar a promis că stabileşte o sală. 
Dl.Oană Dorin  
A urmat să vă comunic că s-a hotărât că toŃi consilierii vor Ńine şedinŃe şi audienŃe 

pentru cetăŃenii municipiului Deva în sala de şedinŃe. Noi avem obligaŃia până în 5 aprilie 
să depunem graficul lunar când ne vom prezenta şi când vom Ńine audienŃele.  În funcŃie 
de graficul pe care noi îl vom stabili şi îl vom depune la serviciul de specialitate, se va 
stabili, şi sala va fi liberă. Dar, noi trebuie să realizăm întâi prima obligaŃie, să spunem  
“Ńin audienŃe în ziua de.... de la ora ... la ora”. M-aŃi înŃeles? Atunci putem să discutăm. 

Dl.Teban Andronic 
Nu am prea înŃeles că rândul trecut domnul Primar a spus că pregăteşte o sală 

pentru consilieri. Asta este sală de şedinŃă. Nu am nimic împotrivă, facem şi aici. 
O altă problemă. Sunt maşini care s-au cumpărat  de către Consiliu, nu ştiu dacă 

de către Primărie. Cred că sunt ale Consiliului. Să fie pusă o maşină, cumpărată de către 
Consiliu, la dispoziŃia Preşedintelui consiliului care este în perioada respectivă să se 
poată deplasa în municipiul Deva. Sunt maşinile, după câte ştiu, ale consiliului. 

Dl.Oană Dorin 
Nu ştiu dacă un consilier... O dată am apelat să-mi dea maşina consiliului să mă 

duc până în Micro şi mi s-a dat maşina cu şofer. 
Dl.Teban Andronic 
Acum noi ne contrazicem în nişte termeni. Eu am cerut treaba aceasta. 
Dl.Oană Dorin 
Am înŃeles. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, eu aş vrea să vă spun că ce s-a discutat aici este foarte 

corect. Dacă vreŃi să Ńinem în sala de şedinŃă, în sala de şedinŃă Ńinem dar să avem telefon, 
să avem funcŃionarii lângă noi şi eventual să avem şi un calculator, să nu tot dau eu 
telefoane să chem pe nu ştiu care de pe aici, dacă am o informaŃie pot să intru pe site-ul 
Primăriei ca să văd să nu tot deranjez pe atâta lume. Asta este o chestiune. 

Deplasările prin oraş, domnule Preşedinte, conform legii avem dreptul să se 
deconteze.  

Doamna Secretar, de ce pleacă conducerea, directorii şi şefii de servicii a 
Primăriei când suntem la Diverse? 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Vă răspunde domnul Viceprimar. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Acum au plecat să redacteze ultimul proiect pentru ordinea de zi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Se mai întâmplă şi în alte şedinŃe, domnule viceprimar. 
 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Atunci nu ştiu de ce au plecat. 
Dl.Kovacs Francisc 
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Consilierii au dreptul să-şi deconteze anumite acŃiuni pe care le fac inclusiv dacă 
nu îmi daŃi maşină, iau un taxi şi mă duc în Micro 15 dacă acolo am probleme. De ce să 
tot umblu cu maşina mea? 

D-na Secretar Sârbu Laura 
O întrebare, domnule consilier. AŃi solicitat maşină şi nu vi s-a dat? 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu, dar răspund la asta. Nu am solicitat dar... 
Dl.Oană Dorin 
Domnule Kovacs, numai puŃin, vorbim de dragul de a vorbi. Vă rog frumos. Ne 

înscriem la cuvânt şi spunem “în data de .... m-am dus la Primărie şi nu mi s-a dat maşină 
să mă duc în Micro” sau “m-am dus cu taxi şi nu mi s-au decontat banii”. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, nu m-aŃi înŃeles şi-mi cer scuze dacă nu m-aŃi înŃeles.  Eu am 

spus următorul lucru. Noi avem voie să ne decontăm nişte cheltuiele pe care le facem.  
Dl.Oană Dorin 
A cerut careva dintre noi şi nu i s-a dat? 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu, eu am răspuns la cineva. Chiar dumneavoastră aŃi ridicat problema. 
Dl.Oană Dorin 
Bun, dar nu cred că nu s-a dat. 
Dl.Kovacs Francisc 
Legea prevede, asta am vrut să spun. De ce vă supăraŃi aşa? 
Dl.Oană Dorin 
Nu mă supăr. M-aş supăra dacă un consilier ar  fi solicitat maşină şi nu i s-ar fi  

dat, aş fi constatat indiferenŃă.“Eu am cerut şi nu mi s-a dat, am depus decont şi nu mi s-a 
plătit decontul”. 

Dl.Teban Andronic 
Să fie o maşină la dispoziŃia Preşedintelui. Cum domnul MoloŃ, Preşedintele 

Consiliului JudeŃean are la dispoziŃie o maşină, şi Preşedintele Consiliului local sau 
municipal poate să aibe la dispoziŃie.  

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Preşedintele de şedinŃă vine aici şi Ńine mandatul 2 luni. Vine aici ca şi 

dumneavoastră. Cu 2 zile înainte poate vine să-l ajute pe domnul Primar. AveŃi la 
dispoziŃie toate maşinile Primăriei, nu cred că vă refuză cineva dacă solicitaŃi la mine, la 
d-na Secretar... 

Dl.Teban Andronic 
Domnule Viceprimar, a cui sunt maşinile, a Consiliului sau a Primăriei? 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
A Consiliului. 
Dl.Teban Andronic 
Deci a Consiliului, nu a Primăriei. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Domnule consilier, aŃi cerut vreodată maşină şi nu aŃi primit? 
Dl.Teban Andronic 
Dar de ce să cer? Sunt ale Consiliului. 
Dl.Oană Dorin 
Cum doriŃi dumneavoastră, pentru Preşedinte, să stea şoferul după el? 
 
Dl.Teban Andronic 
Când are nevoie să  fie, nu să mă duc la domnul Viceprimar sau la domnul Primar 

să aprobe să mă duc de aici până în cartier. 
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D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnule consilier ştiŃi că,  angajaŃii Primăriei merg pe teren cu autobuzul? Este o 

singură  maşină care merge cu banii. 
Dl.Teban Andronic 
Doamna Secretar, sunt maşinile Consiliului, ale noastre de aici nu ale Primăriei.  
Dl. Kovacs Francisc 
Să nu uitaŃi, unde o să Ńinem audienŃe să fie dotată sala. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Se Ńine audienŃa în această sală. AveŃi un om la dispoziŃie care vine  cu registru de 

audienŃe, trece  numele consilierului care a Ńinut audienŃe şi problemele. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Acel angajat va avea telefon mobil ca să contacteze  personalul de specialitate. 

Este d-şoara Emilia, consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local. 
Celălalt post este vacant. Colegul nostru Orbonaş şi-a dat demisia şi urmează să 
organizăm concurs pentru post. 

Dl.Oană Dorin 
Nu se poate să fie stropite străzile? 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Când vine căldura. 
Dl.Oană Dorin 
Nu când vine căldura, de acum. Vă rog să mă înŃelegeŃi  că este praf.  Noaptea se 

mătură şi dimineaŃa dacă cumva plouă,maşinile sunt albe.  Zilnic trebuie să speli maşina 
că se vede praful pe ea. De undeva vine praful acesta. 

La solicitarea consilierilor s-a luat o pauza pentru discutarea  proiectul depus de 

Liceul Decebal. 

Dl.Oană Dorin 
Supun la vot propunerea de a fi trecut pe ordinea de zi proiectul depus de Liceul 

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

Punctul 2 suplimentar 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

parteneriatului municipiului Deva cu Colegiul NaŃional Decebal în vederea  depunerii  
proiectului „Spre o nouă treaptă a cunoaşterii, înŃelegerii  şi comunicării” la Inspectoratul 
Şcolar al judetului Hunedoara şi a participării la selecŃia de proiecte în cadrul 
Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară al Ministerului EducaŃiei şi 
Cercetării, precum şi a cofinănŃării proiectului menŃionat 

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

 Dl.Oană 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.158/2007 
Dl. Oană Dorin 

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

Deva, 29 martie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Oană Dorin              Jr. Sârbu Laura 
 
 
  
 


