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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 16 decembrie 2008,  în  şedinţa ordinară 

a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei  Primarului municipiului 
Deva, nr.2442/2008. 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinţă participă domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar 
Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
            Dl.David Ioan 

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

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 17 consilieri, şi-au anunţat absenţa domnul Panduru Carol şi 
domnul Costa Cosmin. Mai lipseşte domnul Borbeanu Simion şi domnul Inişconi Ioan.                        

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Viceprimar Oancea Nicolae 
Florin, doamna Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
            Dl.David Ioan 

În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 
vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 28 
noiembrie, 03 decembrie, 05 decembrie si 08 decembrie, precum şi procesele-verbale 
ale şedinţelor Consiliului local. 

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al 
şedinţelor Consiliului local din data de 28 noiembrie 2008, 03 decembrie, 05 decembrie 
si 08 decembrie însoţit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  
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Sinteza procesului –verbal din data de 28 noiembrie 2008. 
 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 
nr.2262/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 
functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Inisconi Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 8 puncte si 4 puncte suplimentare. S-
au adoptat 10 hotarari, respectiv de la nr.493-502.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 28 noiembrie 
2008.  
 
 

Sinteza procesului –verbal din data de 03 decembrie 2008. 
 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.2313/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 9 puncte si 3 puncte suplimentare. S-
au adoptat 10 hotarari, respectiv de la nr.503-512.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 03 decembrie 
2008.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 05 decembrie 2008. 
 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.2407/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 15 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, 
respectiv de la nr.513-515.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 05 decembrie 
2008.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 08 decembrie 2008. 

 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.2409/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotarare, 
respectiv Hotararea nr.516/2008.  
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Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 08 decembrie 
2008.  

 
 
 
 

            Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 28 

noiembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 28 noiembrie 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 03 

decembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 03 decembrie 2008 se aprobă cu cu 

unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 05 

decembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 05 decembrie 2008 se aprobă cu cu 

unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 08 

decembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 08 decembrie 2008 se aprobă cu cu 

unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
Dnul  Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local 

al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public 

local de asistenţă socială subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean  
3. Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

corespunzatoare functiilor publice de executie specifice vacante din cadrul 
Directiei „Politia Comunitara” a aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
4. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Casei de Cultura 

„Dragan Muntean” Deva, aflata in subordinea Consiliului local al municipiului 
Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 

privind aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor 
situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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6. Aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spatiile cu alta destinatie 
decât aceea de locuinta, aflate în administrarea Serviciului public local de 
asistenţă socială, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 104,71 

mp, situat în Deva, str.E. Gojdu nr.15, către Liga Pensionarilor a judetului 
Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei municipiului 

Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Zid de sprijin pe 

str.Horea, in zona Casa pompelor de apa din municipiul Deva”; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10.  Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al Municipiului 

Deva cu SC Fane Multiproserv SRL Deva, in vederea desfasurarii in comun a 
activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau 
stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public si 
privat al municipiului Deva, si a activitatii de ridicare, transport, depozitare, 
eliberare a acestor vehicule si remorci, cat si a celor abandonate sau fara 
stapan; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor 

pentru construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii 
nr.15/2003;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri 

apartinatoare domeniului privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Stabilirea redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru 

concesionarea unor terenuri apartinatoare municipiului Deva;   
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.406/2008 privind 

modificarea anexei nr.2 a Hotararii Consiliului local nr.298/2006, cu 
modificarile ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Modificarea anexelor la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva 

nr.439/2007 si nr.219/2008; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Modificarea Anexei nr.2 a Hotararii Consiliului local nr.308/2007; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Practicarea unor tarife pentru prestari de servicii la cererea cetatenilor, de 

catre Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

II.  Diverse 

Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele  proiecte de hotarare: 
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1.    Alocarea unei sume de la bugetul local pentru organizarea Adunarii 
Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania carese va desfasura in 
perioada 29-30 ianuarie 2009 in municipiul Deva; 

2.    Trecerea unui teren in suprafata de 16,98 mp din domeniul public in 
domeniul privat al municipiului Deva; 

3.    Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 16,98 mp din domeniul 
privat al municipiului Deva, in favoarea domnului Nicola Gheorghe; 

 
Retrag de pe ordinea de zi punctul numărul 8 . 
 
Dl.David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, completată şi modificată.        

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2,3,9,11,17 se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele: 10 pct.suplimentar 2 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele 4-7,12-16, pct.suplimentar 2,3 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 
total al consilierilor locali în funcţie. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 
punctul 1 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali  în funcţie, 
potrivit Ordonantei nr.35/2002. 
 
 
I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva; 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.517/2008 
 
Punctul 2  

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

stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de asistenţă socială 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva;  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.518/2008 
 
Punctul 3  

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

desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare functiilor publice 
de executie specifice vacante din cadrul Directiei „Politia Comunitara” a aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva;  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Aici îmi permit să fac o observaţie în calitate de consilier. Am constatat că 

poliţiştii comunitari sunt legaţi de mâini şi de picioare când este vorba să facă anumite 
lucruri şi mai ales în defavoarea cetăţenilor sau pentru favorizarea cetăţenilor. Pornind 
de la această chestiune ei invocă mereu lucrurile acestea şi ca atare nu fac nimic sau 
aproape nimic.  

Propunerea mea este următoarea. Ar trebui ca pe unii dintre ei care, ştiu eu, au 
activitate pe această chestiune să-i supuneţi, biroul personal din cadrul Primăriei, unor 
cursuri de drept  administrativ sau unor cursuri de legislaţie în ceea ce priveşte cu au 
dreptul să facă şi cu ce nu au dreptul să facă.  
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Mie mi s-a plâns un cetăţean care a avut o problemă într-o zi cu o parcare, cu 
maşina cu ştiu eu ce, şi în loc Poliţia Comunitară să-l ajute, i-a dat câştig de cauză 
celuilalt în condiţiile în care omul a plătit la Primărie locul de parcare. În momentul în 
care există un cetăţean care are un loc de parcare plătit la Primărie, contribuabil la 
buget, din care respectivul poliţist comunitar ia un salariu, nu spun mare sau mic, dar ia 
un salariu, te duci şi aperi interesele respectivului cetăţean, deci aperi interesele firmei 
de la care-ţi iei banul. Lucrul acesta nu se prea vede, deci nu se prea vede în oraş. 

Încă o dată. Compartimentul personal de la Primărie sau Biroul personal, nu ştiu  
formularea care este, v-aş sugera un curs de legislaţie, cu examene şi cu condiţie de 
promovabilitate. Condiţia de promovare a acestui examen cu anumite cunoştinţe să fie 
şi condiţie de mărire a salariului, de avansare. Altfel, nu ştiu cum să vă spun, se 
îmbracă în hainele acelea şi se plimbă tot doi câte doi ca nişte caraghioşi. 

Se pare că au trecut prin aceste concursuri, dar lucrând în stradă nu mai este 
nimeni lângă  

ei sau nu mai are cartea în buzunar, sau nu mai poate să citească un articol de lege, nu 
mai ştie ce să facă. 
 Dl.Ghergan Florian  
 Domnule, îl propunem pe domnul  Preşedinte lector. 
 Dl.David Ioan 
 Nu mulţumesc. Sunt alţii dintre consilieri care au realmente calităţi de a conduce 
acest serviciu. Avem un ofiţer de carieră, mai avem un consilier care s-a mai ocupat de 
alte probleme. Ar fi o propunere foarte interesantă dacă domnul Ţonea ar accepta, 
măcar pentru o perioadă.  
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

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

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.519/2008 
 
 Dl.David Ioan 
 Înainte de a trece la punctul 4 al ordinii de zi, cred că toţi domnii directori care au 
fost invitaţi la şedinţă sunt prezenţi, bănuiesc că nu mai vine nimeni. Ar fi trebuit să 
discutăm înainte de a începe şedinţa, dar întrerupem acum, între punctul 3 şi punctul 4. 
Dau cuvântul domnului consilier Toma. 
 Dl.Toma Gheorghe 
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 Întrucât este necesar şi avizul consultativ al Consiliului local – ştiţi, conform noii 
legislaţii - de acum înainte când vor avea loc concursurile de directori, propunerea mea 
a fost parcă acum 1 lună şi ceva, toţi consilierii trebuie să cunoască toţi directorii şi 
directorii adjuncţi de şcoli pentru a putea comunica. Degeaba suntem unul repartizat la 
Colegiul Naţional Decebal, altul la Horea ş.a.m.d. Noi trebuie să comunicăm şi respectiv 
să interacţionăm normal cu toţi directorii. Acolo unde sunt probleme este normal să 
luăm şi măsurile necesare în aşa fel încât să nu fie atât de mari. Sper să rezolvăm 
începând de anul viitor şi datoriile la şcoli. Oricum o să avem o întâlnire toţi, să 
rezolvăm împreună datoriile, încet, pas cu pas începând din anul viitor, datoriile şcolilor 
pentru că, vedeţi pe urmă, începe un blocaj de altă natură, pe urmă încep tichetele 
cadou, tot timpul blocaje legate una de alta. Trebuie să rezolvăm neapărat problema 
aceasta, în timp, nu am spus în luna aceasta. 

Fără să vă simţiţi jigniţi domnilor directori sau mai ştiu eu cum, trebuie să vă vadă 
toţi consilierii. 
 Dl.David Ioan 
 Eu am o propunere, domnule Voicu, pe dumneavoastră vă cunosc, dar nu vă ştie 
toată lumea şi nu ar fi rău să vă prezentaţi acum. Să spuneţi numele, şcoala şi funcţia. 
 Dl.Kovacs Francisc 
  Propun să ne spună şi 2-3 probleme mai importante fiecare, cele mai importante 
care depind de noi, Primăria. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Pot chiar de acum înainte să asiste la şedinţele noastre. 
 Dl.David Ioan 

Şedinţele Consiliului local sunt şedinţe publice şi şedinţele de la comisii pot fi de 
asemenea publice. Orice cetăţean are dreptul să participe, să stea în sală şi să audă tot 
ce se discută. 

D-na Ilca Ecaterina - Şcoala Generală “Octavian Goga “  
 Probleme sunt de natură materială. Subsolul tehnic este  foarte deteriorat. Noi 
am vrea să accesăm alte fonduri, din alte programe, dar avem nevoie să ni se facă o 
evaluare a lucrărilor, iar noi ca şi şcoală nu ne permitem să plătim pe cineva să ne facă 
acea evaluare, să putem accesa alte fonduri mai departe, pe programe structurale. Mai 
sunt, tâmplăria, sunt multe acolo. Noi avem şi tot facem înaintări cu necesarul de 
materiale şi ce necesită reparaţii. Aşteptăm. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu vreau să găsesc scuze, dar aş vrea ca de săptămâna viitoare, de luni, să 
intrăm într-un program zilnic, cel puţin 3-4 şcoli, împreună cu cei din Primărie, 
compartimentul de specialitate,  investiţiile din lista dumneavoastră de investiţii care 
credeţi că sunt necesare a fi făcute în anul 2009, cu siguranţă de toate nu putem să vă 
asigurăm, dar cel puţin să facem ordinea priorităţilor şi în următoarea şedinţă, înainte de 
aprobarea bugetului, să le prevedem în propunerea de buget pe anul 2009, pentru ca şi 
domnii consilieri să fie înştiinţaţi de ceea ce dorim să facem şi noi şi dumneavoastră  şi 
să voteze în cunoştinţă de cauză. 
 Vă vom anunţa în cursul săptămânii ca să aveţi şi dumneavoastră timp să faceţi 
lista. 
 Dl. Feier  Florin – Grup Şcolar de arte şi meserii “Ion Mincu”  
 Suntem fostul Liceu de Construcţii. Problemele sunt cam aceleaşi, iar dacă se 
pune în practică ideea pe care aţi spus-o dumneavoastră, ar fi foarte bine. Deci, să se 
cunoască şi să se rezolve din problemele care sunt. Sigur că nu se vor putea toate, dar 
o parte dintre ele se pot face. 
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 Dl.Mihuţ Gheorghe Ioan – Liceul  de muzică şi arte plastice“Sigismund 
Toduţă” 
 Eu sunt cel mai mic dintre directori, ca înălţime vreau să spun. Sigur că, 
activitatea liceului este cunoscută în ceea ce priveşte partea frumoasă, culoarea şi 
muzica. În spatele acestor două elemente există în schimb probleme destul de mari pe 
care şi domnii Viceprimari şi domnul Primar le ştie. Sperăm că dacă aceste întâlniri vor 
avea loc să putem să găsim nişte soluţii pentru că noi suntem, am mai spus-o, şcoala 
care are cele mai mari probleme din judeţul Hunedoara vis-à-vis de spaţiu şi de 
reparaţiile care nu s-au făcut de 30 de ani. Este păcat pentru că există un corp 
profesoral foarte bine pregătit, peste 100 de cadre didactice şi rezultatele menţin Liceul 
de muzică printre primele 3 licee de muzică şi arte plastice din România, ceea ce nu 
este de colo având în vedere că sunt peste 38 de asemenea licee de profil. Ar fi păcat 
pentru că noi avem un flux de elevi care ar dori  să  vină, dar neavând condiţii şi spaţii 
refuzăm an de an şcolarizarea unor copii care  merg la alte şcoli. Este foarte bine, dar 
este păcat pentru că Hunedoara şi Petroşani-ul care are şcoală de muzică cu program 
suplimentar, unde absolvenţii claselor a VIII-a ar veni în clasele a IX-a şi am putea să 
avem clase mai multe, nu vin pentru că nu avem posibilitatea oferirii unor condiţii optime 
de  şcolarizare. 
 Ţin să mulţumesc aici colegilor, pentru că noi suntem şcoala care este împărţită 
în vreo patru clădiri în oraş. La domnul Voicu, la Liceul pedagogic, pe unde am putut să 
obţinem înţelegerea colegilor ca să putem să ne desfăşurăm activitatea, având în 
vedere că şcoala noastră are orar de la 8 la 20, inclusiv sâmbăta şi duminica. Noi 
suntem ca într-o uzină, non-stop şi de aceea sprijinul Consiliului local ar fi bine venit, cu 
atât mai mult că cel puţin în ultimii ani cred că suntem singura instituţie de cultură a 
municipiului Deva care a fost prezentă la orice solicitare din partea comunităţii locale şi 
nu numai. Am reprezentat de fiecare dată la orice eveniment de nivel naţional, inclusiv 
în ultimii 3 ani liceul este invitat la serbarea Zilei Europei de 9 mai atât de  către 
Ambasada României la Paris, anul acesta la Strasbourg de către Parlamentul Europei, 
la anul din nou. Nu am îndraznit niciodată să invităm delegaţii străine sau dacă le-am 
invitat le-am dus în alte părţi ca să nu vadă condiţiile şcolii, pentru că ar zice că nu este 
adevărat. 
 De aceea, este o rugăminte de a face un corp comun având în vedere că avem 
şi acea mare investiţie, acel mastodont,  care cu sprijinul Primăriei de data aceasta am 
reuşit să demarăm la începutul anului prin multe etape o fază de a începe din nou 
lucrările, dar este o problemă care ţine tot de dumneavoastră, vis-à-vis de acel teren 
care încă nu  este soluţionat, între CEC şi clădirea  liceului. Dacă se vor începe, să 
spunem, la anul lucrările nu se va putea face nimic  pentru că, fiind teren proprietate 
privată nu va lăsa nimeni să intre utilaje, materiale ale contructorului cu care noi avem 
contract. Ar fi păcat, pentru că dacă se va finaliza va fi cel mai modern centru de 
învăţământ artistic din România şi ne-ar motiva şi pe noi şi ar fi o cinste şi pentru oraş 
pentru că suntem ai oraşului şi rezultatele şi lucrurile bune ne bucurăm fiecare de ele. 
 Vă mulţumesc. 

D-na Navratil Gabriela  – Şcoala Generală “Lucian Blaga” 
  Vă spun câteva  probleme importante cu care se confruntă şcoala. Instalaţia 
electrică este veche, de peste 40 de ani şi ar necesita reparaţii, deoarece în fiecare sală 
de clasă există întreruperi de curent electric şi se arde câte un bec. Instalaţia este foarte 
importantă pentru şcoală. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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 Să nu credeţi că problema dumneavoastră se rezolvă în această iarnă. Bugetul 
se va aproba în ianuarie. Toate etapele, Studiul de Fezabilitate, proiectarea şi ulterior 
execuţia necesită timp, deci în cursul anului 2009 se poate. 
 Dl.Voicu Corneliu – Grup Şcolar Horea 

Este Liceul de chimie, reprofilat total. Nu avem datorii, adică nu cunosc ultimele 
facturi pe luna aceasta care au sosit, dar până în prezent nu sunt datorii. Am făcut 
foarte multe reamenajări cu resurse proprii. Sper că ceea ce am discutat cu Primăria 
acum 1 lună şi jumătate se va realiza. Sunt cele două proiecte, unul propus pe 
reabilitare termică totală pe fonduri structurale ar rezolva problema unităţii şi am putea 
să-i ajutăm mai mult şi pe colegi.   
 Dl. Heredea Dan Mihail  – Liceul Pedagogic “Sabin Drăgoi” 
 Bună ziua, vă mulţumesc pentru invitaţie. Conducerea Liceului Pedagogic este 
asigurată de doamna Adăscăliţei Felicia şi director adjunct sunt eu. Ştiu că nu avem nici 
un fel de datorii. Ştiu că acum 2 săptămâni s-au alocat sumele necesare pentru 
refacerea corpurilor de clărire şi prin transformare unificare cu Regina Maria se lucrează 
şi pentru partea de jos, afară gardul din exterior, cantina şi toate celelalte.  

Oricând ne chemaţi venim, directorul, directorul adjunct,  contabilul şef, 
administratorul, abia aşteptăm să venim să discutăm.  

Sărbători fericite din partea tuturor! 
D-na Ilina Lavinia - Colegiul Tehnic “Transilvania” 

 Vă mulţumesc pentru oportunitatea pe care ne-aţi oferit-o de a vă cunoaşte şi de 
a vă  întâlni aici. Colegiul Tehnic “Transilvania” şcolarizează elevi începând de la clasa 
I-a până la învăţământ postliceal. Având 1309 copii şi 106 cadre didactice şi problemele 
sunt foarte multe. 
 Nu aş vrea să pară ca o plângere ci ca o informare, să vă readuceţi aminte de 
problema foarte stringentă a noastră care este lipsa unei săli de sport. Elevii noştrii nu 
pot beneficia de orele de educaţie fizică şi sport pentru că nu există sală de sport. Am 
amenajat o sală de sport într-o sală de clasă dar spaţiul este foarte mic. Aşa că, vă 
rugăm dacă se poate într-un viitor proiect să ne sprijiniţi în reamenajarea unui spaţiu 
corespunzător. 
 O problemă foarte mare este de asemenea reasfaltarea curţii şcolii şi 
amenajarea terenurilor de sport. 
 Altă problemă stingentă este prezenţa în imediata apropiere, ştiu eu, la 10 metri 
a restaurantului Presto care din păcate nu ne ajută, elevii noştrii fiind foarte tentaţi de 
spaţiul respectiv.  
 Eu vă mulţumesc, de asemenea colegii mei o să vă mulţumească dacă ţineţi 
cont de doleanţele noastre şi ne veţi aproba acordarea măcar a unui prim rând de 
tichete cadou. 
 Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc tot ce este mai bun pentru anul viitor. La 
mulţi ani! 
 D-na  Burza Viorica -  Grădiniţa cu program normal nr.2 
 Dacă tot mă aflu aici, în faţa dumneavoastră, ţin să vă spun că la fel şi eu 
reprezint o grădiniţă cu program normal din cartierul Dacia. Noi suntem cu personalitate 
juridică dar mai avem încă două grupe în incinta Liceului de Muzică. Dacă va fi vreo 
posibilitate în viitor ca  pentru cele două grupe să le găsim un alt spaţiu fiindcă 
funcţionează în spaţiul impropriu al grădiniţei Liceului de muzică, m-aş bucura să le 
apropiem de cartierul Dacia, eventual prin etajarea clădirii noastre dacă s-ar putea sau 
să  găsim o altă soluţie. Tot eu am fost directorul care am desfiinţat şi grădiniţa din 
cartierul Gojdu şi nu aş vrea să-mi duc mandatul până la sfârşit cu desfiinţări. Aş vrea 
chiar să înfiinţăm, nu să desfiinţăm grădiniţe. 
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 De 10 ani de când sunt în acest mandat de director am  avut o colaborare foarte 
bună cu dumneavoastră, cu Primăria, cu Consiliul local. Am făcut nenumărate investiţii, 
de miliarde de lei chiar şi în ansamblu arată foarte bine unitatea noastră. Acum, mici 
reparaţii ar mai fi la acoperiş, când se poate, cum se poate, noi vă spunem, 
dumneavoastră decideţi. 
 În rest mulţumim. Cei mici vă urează An Nou Fericit, sănătate şi putere de 
muncă. 
 D-na Berbeceanu Gabriela -  Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 
 Aş vrea să discutăm problemele unităţii mele cu altă ocazie, în cazul în care 
doriţi să prindeţi Crăciunul acasă. Oricum în mare am aceleaşi probleme ca şi domnul 
Mihuţ cu spaţiul, locaţia. Sunt două spaţii care sunt cu probleme. 
 Dl.David Ioan 
 La modul general toată lumea a atins problemele pe care le are, dar problema 
principală sunt fondurile. Bugetul nu este ceva pe care poţi să-l iei tot acum şi să faci o 
grădiniţă întreagă, trebuie din fiecare câte un pic. Mai departe, trebuie să analizaţi că 
situaţia este mai grea acum şi va fi mai grea, nu din cauza crizei, ci din cauza faptului 
că anul acesta prin aprilie dacă-mi aduc aminte, s-a dat o Ordonanţă de urgenţă prin 
care la bugetul local nu se mai colectează banii taxelor de timbru şi tot ce se cheltuie în 
justiţie. Erau sume foarte mari.S-au dus în altă parte. Noi am avut bugetul proiectat 
pentru mult mai mult anul acesta, au fost lucrări care le-am început şi lucrări care la ora 
aceasta sunt multe neplătite. Va fi foarte greu pentru că în ianuarie sau februarie va 
trebui să le plătim şi abia din martie încolo să începem lucrările noi. Asta este problema 
mai mult a Primarului, a executivului şi noi consilierii îi sprijinim în măsura în care 
suntem informaţi şi  ni ce cere votul. 
 A doua chestiune. Vă spun din proprie experienţă şi ştiţi şi dumneavoastră că 
atâta timp cât copilul nu plânge mama nu-l îngrijeşte. Prin urmare, insistenţă, ştiu eu, 
chiar cu datul afară şi intratul pe fereastră, sigur că nu este cazul la Primărie, dar cu 
insistenţă şi cu lobby pe la consilieri şi cu copii pe la şcoală care fac năzbâtii, deci în 
felul acesta se pot face multe. 
 Nu vă ascund faptul că tot copii care sunt în anumite şcoli, părinţii cu o anumită 
stare materială vin şi ajută şcoala. Sunt şi asemenea situaţii. Nu vă sfătuiesc să faceţi 
asta, dar sunt posibilităţi. 
 Deci, în numele Consiliului vă mulţumesc pentru urările pe care ni le-aţi făcut, vă 
felicităm pentru posturile pe care le-aţi ocupat, vă dorim multă sănătate, numai elevi 
premianţi şi să ne întâlnim şi peste 30 de ani în forma aceasta. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ar trebui doamnele şi domnii directori să facă adresă către Primărie şi să 
prezinte problemele acestea. O dată cel puţin pe trimestru să avem un punct pe ordinea 
de zi în care să analizăm stadiul realizării problemelor pe care le ridică. 
 Vă rog să mă credeţi, sunt la o şcoală şi îmi este ruşine să mă duc acolo de 
multe ori. Nu au cretă, nu au aia, nu au nimic. Ce pot eu să le dau?! La un moment dat 
am vrut să-mi dau demisia de la şcoala respectivă pentru sunt în Consiliul de 
administraţie şi nu am cum să-i ajut.  

Nu se poate ca Liceul de muzică şi arte pentru 900 de mp care aparţin unei 
persoane fizice, să încurce investiţia de acolo şi să plătească zeci de miliarde în plus 
pentru că omul are o proprietate de 900 de mp. Se poate rezolva, să-i dăm în altă parte 
sau să fie declarat de utilitate publică!  

O dată pe trimestru să analizăm problemele de la şcoli. 
 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Dacă doriţi, puteţi participa în continuare la şedinţa Consiliului local. 
Dl.Voicu  Corneliu  
Avem teze la clasa a VII-a şi a VIII-a şi vă rugăm să ne permiteţi să ne retragem. 
 

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

Regulament de organizare si functionare a Casei de Cultura „Dragan Muntean” Deva, 
aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.520/2008 
 
Punctul 5  

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

completarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea 
atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, 
Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala; 

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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



 13 

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.521/2008 
 
Punctul 6  

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

prelungirii termenului de închiriere pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta, aflate în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva;   

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.522/2008 
 
Punctul 7  

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

transmiterii în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 104,71 mp, situat în Deva, 
str.E. Gojdu nr.15, către Liga Pensionarilor a judetului Hunedoara; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.523/2008 
 
Punctul 8  
 S-a retras de pe ordinea de zi 
 
Punctul 9  

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

de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Zid de sprijin pe str.Horea, in zona Casa 
pompelor de apa din municipiul Deva”;  

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Domnilor, vreau să vă spun ceva referitor la punctul 8 al ordinii de zi. Eu vreau să 

spun că apreciez gestul pe care l-a făcut iniţiatorul de a retrage acest proiect de pe 
ordinea de zi. Vreau să vă spun că au fost discuţii în comisie şi este bine, este ca o  
stare de normalitate în Consiliu local, că ţineţi cont şi de părerile celorlalţi care sunt în 
aşa zisa opoziţie şi este o dovadă de maturitate şi de înţelepciune. Acest proiect eu zic 
că v-a trebui repus pe ordinea de zi pentru că este vorba de creşterea nivelului de 
subvenţii la nivelul de stat şi va trebui să se reflecte asta în preţul energiei în municipiul 
Deva dar v-aş ruga să se facă cu înţelepciune şi ţinându-se cont că se referă la 
locuitorii municipiului Deva. Dacă facem aşa, nu o să avem nimic împotrivă şi o să 
apreciem gestul şi o să fim alături. 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Este şi motivul pentru care am retras acest punct şi v-aş ruga ca împreună cu noi 

să participaţi cât mai mult timp şi împreună să ne asumăm responsabilitatea pentru 
noua formă a proiectului. 

Dl.David Ioan 
Aşa cum s-a pus problema la comisii şi dumneavoastră aţi considerat că 

subvenţia de la stat ar trebui să ………..  
Dl.Toma Gheorghe 
Vă rog să nu mai continuaţi discuţiile. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.524/2008 
 
Punctul 10  

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

Municipiului Deva prin Consiliul local al Municipiului Deva cu SC Fane Multiproserv SRL 
Deva, in vederea desfasurarii in comun a activitatii de imobilizare/blocare a rotilor 
vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau 
pe domeniul public si privat al municipiului Deva, si a activitatii de ridicare, transport, 
depozitare, eliberare a acestor vehicule si remorci, cat si a celor abandonate sau fara 
stapan; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La contractul de asociere, la art.2 “asocierea constituită prin prezentul contract 

nu are personalitate juridică”, restul se radiază că nu are rost să punem în condiţiile 
Codului comercial pentru că art.251-256 tocmai asocierea cu personalitate juridică 
cuprinde. Asta trebuie radiată. 
 Tot în cuprinsul contractului eu zic că s-a omis scrierea numelui corect al 
asociatului respectiv S.C. Fane Multiproserv S.R.L. Deva şi apare de exemplu la art.2, 
alin.3 “suport juridic şi logistic acordat asociatului S.C. Multiproserv “. Deci, peste tot să 
se corecteze denumirea corectă a asociatului S.C. Fane Multiproserv S.R.L. Deva. Să 
se scrie peste tot cuvântul întreg şi corect al asociatului. 
 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând seama de modificările 
domnului Oană Nicolae Dorin. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.525/2008 
 
Punctul 11  

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

de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala in baza Legii nr.15/2003;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 

 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.526/2008 
 
Punctul 12  

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

redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri apartinatoare 
domeniului privat al municipiului Deva;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan  
Am eu o observaţie. Domnul Jarnea este? 
Dl.Jarnea Horea 
Da. 
Dl.David Ioan  
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Deci, aţi scăpat satele Cristur, Bârcea Mică, Sântuhalm şi Archia referitor la 
concesiuni şi  

la chirii. 
Dl.Jarnea Horea 

 Este tabelul anexă. 
 

Dl.David Ioan  
 Nu reiese clar din zonă. 

Dl.Jarnea Horea 
 Este zonarea pe municipiul Deva aprobată printr-o hotărâre de Consiliu din 2002 
sau 2003. 

Dl.David Ioan  
 Din hotărârea din 2003 nu reiese la Bârcea Mică, la Cristur sau la Archia cu cât 
se concesionează teren. 

Dl.Jarnea Horea 
Aceea este zonarea, iar acum aplicăm aceste tarife pentru zonele aprobate. 
Dl.David Ioan  
Este nevoie de chestia asta, vă spun eu. 
Dl.Jarnea Horea 
Nu am prea avut cerere acolo de concesiune. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş spune să verificaţi dacă ce spune domnul Preşedinte este adevărat. 
D-na Oprişiu Corina 
Vă propun dacă sunteţi de acord să ne uităm şi la tarifele din hotărârea 

următoare şi să stabilim ca tarifele pentru concesionarea directă să fie aceleaşi cu 
tarifele din prezenta hotărâre, pentru că sunt foarte mici taxele acestea şi este nevoie 
de bani. 10 lei/mp/an cât este pentru concesionarea directă mi se pare o sumă mult 
prea mică. 

Dl.David Ioan  
Nu trebuie să uitaţi faptul că ele sunt puncte minime de pornire la licitaţie. 
D-na Oprişiu Corina 
Asta nu este licitaţie, este concesionare directă. Aş propune să fie aceiaşi sumă 

la concesionare directă ca şi suma minimă de plecare la licitaţie. Dacă ne uităm la 
hotărârea următoare, pentru acelaşi tip de teren suma minimă de plecare este 15 şi  
redevenţa minimă este 10. Aş propune, dacă sunteţi de acord, să mărim şi suma  
pentru concesionare. 

Dl.Kovacs Francisc 
Chiar să fie mai mare. 
D-na Oprişiu Corina 
Mai ales că este directă, este ceva modic. Nu este licitaţie, este o sumă fixă, 

directă. Practic  îi facem un avantaj celui căruia îi concesionăm. 
Dl.Jarnea Horea 
Avem trei tipuri de concesionări directe, atât pentru accese cât şi pentru 

extinderi. Cu permisiunea dumneavoastră aş pune de 2 ori suma şi suma din tabel 
depăşeşte suma de concesiune prin licitaţie publică, dacă dublăm suma. 

D-na Oprişiu Corina 
Având în vedere că este singur ofertant la concesionarea directă, nu ca şi la 

licitaţie…. 
Dl.Jarnea Horea 
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Dacă luăm 98 de lei reprezentând redevenţa  pentru acces, trepte din zona I şi o 
dublăm vom avea o redevenţă de 186 lei /mp, iar la concesiune prin licitaţie publică 
avem 178 mp tot in zona I,  tarife care sunt sensibil egale. 

D-na Oprişiu Corina 
Dacă ne gândim că este pe an, dacă socotiţi pe lună, putem să facem acelaşi 

tarif, cum credeţi. Eu am propus. 
Dl.David Ioan 
Soluţia este următoarea. Propuneţi cum doriţi, dar s-ar putea să iasă nişte sume 

mari Reveniţi printr-o hotărâre viitoare cu modificarea tarifelor. Discutii de bun simţ. 
 
D-na Oprişiu Corina 
Este metru pătrat pe an. 
Dl.David Ioan 
Este foarte mult dublu. 
D-na Oprişiu Corina 
În zona A la Alimentaţie publică acelaşi lucru la prestări sau la sedii este mult mai 

mic.  
Dl.David Ioan 
Le puteţi discuta cu Serviciul de cadastru şi faceţi o propunere, puteţi fi iniţiator. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Doamna consilier, iniţiaţi dumneavoastră la următoarea şedinţă un proiect de 

hotărâre după ce discutaţi cu compartimentul de specialitate.Este mai bine aşa. 
D-na Mateucă Mădălina 
Noi am discutat ieri la comisii şi domnii nu au văzut nici un impediment în a mări 

aceste tarife. De ce acum să votăm aşa cum propune iniţiatorul sau să amânăm aceste 
hotărâri pentru următoarea… Ne mai muncim să mai facem o hotărâre de Consiliu 
local? Deci, am discutat! Mai ales că vin bani la bugetul local! 

Dl.David Ioan 
Altă hotărâre de schimbare a tarifelor nu putem să discutăm azi. 
D-na Mateucă Mădălina 
Acum doar ajustăm preţul în funcţie de inflaţie.  
Dl.David Ioan 
Dacă dumneavoastră consideraţi că trebuie mai mult de la caz la caz, iniţiaţi 

împreună o altă hotărâre. 
D-na Mateucă Mădălina 
Şi când vom iniţia noi altă hotărâre, dacă acum suntem de acord când vom iniţia 

o hotărâre veţi fi de acord cu noi? 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu cred că este hotărâre pentru concesionare directă. 
D-na Mateucă Mădălina 
Este. Este anexată Hotărârea nr. 565/2007. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Mie mi se pare foarte pertinentă propunerea doamnei. Adică, pentru două 

terenuri în aceiaşi zonă, ca idee de principiu, cel care nu are nici o licitaţie şi i se  
încredinţează direct are un mic favor faţă de cel care pleacă cu un preţ minim la licitaţie. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Încredinţarea directă este doar pentru cel care a concesionat. Dacă are deja 

concesionat şi vrea extindere, atât. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
De acord, are un teren şi lângă el vrea o nouă concesiune. 
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Dl.David Ioan 
Dacă îşi face un balcon sau o intrare. 
Dl.Panduru Carol 
Are un teren şi vrea un balcon sau îşi face o mică terasă. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Când ştie şi vine să facă cererea ştie “domnule, atât este preţul”. Dacă-l acceptă 

bine, dacă nu, iarăşi bine. 
D-na Mateucă Mădălina 
Vă mai pot da un exemplu. Am avut aici un caz. Au fost concesionaţi în 2001-

2002, 19 mp, nişte garaje. Acum s-a hotărât concesionarea prin extinderea construcţiei 
la 176 mp, încredinţare directă, omul nu a licitat nimic. În “buricul târgului” a plătit atât. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Doamna consilier, faceţi amendamentul  acum şi-l supunem la vot şi atunci nu 

mai venim cu un alt proiect de hotărâre. 
D-na Mateucă Mădălina 
Să le uniformizăm, asta a fost propunerea noastră, de uniformizare. Domnii au 

spus că este mai simplu să spunem “dublăm”. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Haideţi să discutăm ulterior, revenim la hotărârea prin care s-a aprobat preţul. Nu 

are legătură cu indicele de inflaţie. 
Dl.Jarnea Horea 
Ar trebui să fac o evaluare la tot terenul din Deva şi pentru asta  trebuie bani.Ar 

trebui să măsurăm tot terenul. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este de discutat ulterior. 
Dl.Socol Augustin 
Articolul 14 din Legea nr. 50 stabileşte valoarea concesiunii la încredinţarea 

directă. 
Dl.Ţonea Vasile 
Haideţi să stabilim acum partea aceasta cu inflaţia. Dacă ne permite legislaţia să 

se egalizeze cele două, facem alt proiect de hotărâre. 
 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.527/2008 
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Punctul 13 

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

redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri 
apartinatoare municipiului Deva;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 

 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.528/2008 
 
Punctul 14  

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

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.406/2008 privind modificarea anexei 
nr.2 a Hotararii Consiliului local nr.298/2006, cu modificarile ulterioare;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 

 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.529/2008 
 
Punctul 15  

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

anexelor la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva nr.439/2007 si nr.219/2008; 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 

 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.530/2008 
 
Punctul 16  

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

nr.2 a Hotararii Consiliului local nr.308/2007; 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 

 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.531/2008 
 
Punctul 17  

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

tarife pentru prestari de servicii la cererea cetatenilor, de catre Serviciul comunitar 
pentru cadastru si agricultura, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 

 Domnule Preşedinte, am vrut să discutăm mai mult pe baza acestei hotărâri, dar 
am observat că aceste tarife sunt necesare pentru că sunt anumite lucrări care sunt la 
preţuri foarte mici şi nu le fac anumite firme private şi care sunt necesare populaţiei 
însă, dacă urmăriţi şi aş vrea să fiţi puţini atenţi în anexă la tarife, ultimul paragraf spune 
aşa: “actele eliberate în regim de urgenţă, respectiv în termen de 3 zile de la data 
depunerii solicitării, se tarifează la un preţ de 5 (cinci) ori mai mare decât tariful 
corespunzător din tabelul de  mai sus”. 

Personal consider că este foarte mult de 5 ori pentru că, este aceiaşi muncă şi 
cred că să poată să se facă acest lucru, eu zic să fie încă o dată, atât, dar de 5 ori să iei 
banii unui contribuabil care vine să-şi rezolve o problemă de punere în posesie sau 
ceva de genul acesta…  

Eu am înţeles că asta era chiar necesară pentru Primărie, erau situaţii în care nu 
se puteau pune în posesie, că erau nişte documente pe care nu le făcea nimeni, dar 
chiar să luăm de 5 ori preţul cred că este foarte mult. 

Vin cu un amendament şi aş propune ca să fie încă o dată atât deci de 2 ori 
preţul, nu de 5 ori. 

Dl.Jarnea Horea 
Ca motivaţie a acestei măriri de procent, aşa cum prevede legea  proprietăţii 

imobiliare şi la Cadastru Judeţean se aplică în regim de urgenţă tot de 5 ori suma. 
Dl.Ghergan Florian 
Foarte prost. 
Dl.Jarnea Horea 
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Este lege. Acum într-adevăr putem să modificăm, dar având multe acte în 
evidenţă şi vine un cetăţean grăbit şi are nevoie de pe o zi pe alta de un act şi trebuie 
să laşi pe ceilalţi care şi-au depus înainte actele şi să-l iei pe acest om trebuie să… 

Dl.Ghergan Florian 
Dar nu de 5 ori. Este foarte mult. Am văzut şi legea.Eu personal consider că şi 

legea este proastă aşa cum este. Trebuie să o aplicăm, pentru că este o lege votată de 
către Parlamentul României, dar de 5 ori, să-ţi ia de 5 ori banii pentru acelaşi lucru? 
Dacă ar fi făcut altceva, sunt de acord. Dacă-i aducea de acasă sâmbăta şi duminica pe 
oameni şi-i plătea dublu, dar face acelaşi lucru şi îi iei de 5 ori preţul, nu este corect. 

Dl.Kovacs Francisc 
Dacă vin toţi la urgenţă de 3 zile ce faci? Mai trebuie să angajezi 50 de oameni. 
Dl.Jarnea Horea 
Îi ţine peste program şi probabil le dă mai mulţi bani. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este atât de mult încât să fie de 5 ori, nu se justifică de 5 ori, părerea mea. 
Dl. Toma Gheorghe 
De obicei taxele la regim de urgenţă sunt duble. La caziere, la paşapoarte este 

de două ori suma, deci dublu. 
Dl.Kovacs Francisc 
Şi de 10 ori sunt mai mari. Mergeţi la Cadastru să vedeţi. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu privire la taxa de urgenţă nu am de obiectat, dar consider că trebuie să 

trecem taxa obişnuită prevede eliberarea actului în ce termen? 
Dl.Jarnea Horea 
Între 5 şi 30 de zile.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Trebuie trecut în această hotărâre “se eliberează cu tarif normal actele în 

perioada de 15-20 de zile”, nu 5 şi 20 de zile, că dacă este de la 5 la 20 nu mai vine 
nimeni la urgenţă ca să stea 2-3 zile.  

Dl.Jarnea Horea 
Interesul nu este să luăm taxa la urgenţă, este să luăm normal, dar mai sunt 

cazuri când repet, lumea se grăbeşte. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aveţi garanţia că în 5 zile eliberaţi toate actele? Omul ţi-a plătit şi după 5 zile te 

reclamă! Deci, noi trebuie să fim hotărâţi. Noi dăm hotărâre, eu vin plătesc, plătesc taxa 
normală în data de 3 şi în data de 9 vin după act, nu l-ai terminat şi te reclam. 

Dacă ai perceput un tarif la om ca să-i eliberezi un act, îi stabilim termenul în 
care îi eliberezi acel act şi ăla se repectă. Minimum 15 zile. 

Dl.Socol  Augustin 
Pentru eliberarea oricărui act se depune o cerere, iar termenul consacrat de 

legiuitor de rezolvare a cererii este de 30 de zile. Tot ce este mai repede de acest 
termen de 30 de zile este considerat pe procedură de urgenţă şi se plăteşte. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Atunci să specificăm. 
Dl.Socol  Augustin 
Dacă se specifică în lege! Este vorba de Ordonanţa 27, termenul de soluţionare 

a cererilor până la 30 de zile. 
Dl.Ghergan Florian 
Cât trebuie să fie termenul normal, spuneţi cât trebuie? 
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Dl.Socol  Augustin 
Normal este de 30 de zile. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să fie termen de 15 maxim 30 de zile. Aici sus la tabel să completăm că se 

eliberează  între 15-30 de zile şi după care să întrebe “vrei în 3 zile? Atunci plăteşti taxa 
de urgenţă”.   

Dl.Ţonea Vasile  
Haideţi să definim termenul de urgenţă, ce înseamnă urgenţă. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aici scrie 3 zile. 
Dl. David Ioan 
Sunt situaţii în care termenul de 15 zile este foarte mult, dar şi termenul de 5 zile 

este foarte scurt. Atunci, eu aş opta pentru o medie între 10 şi 30 de zile. Ce este sub 
10 zile este urgenţă. 

 
Dl.Kovacs Francisc 
De unde ai scos 5 zile? 
Dl.Ardelean Nelu 
Nu scrie niciunde 5 zile, scrie 3 zile. 
Dl. David Ioan 
Domnul Ţonea întreba ce înseamnă urgenţă. 
Dl.Ghergan Florian 
Aici scrie 3 zile. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Vreau să întreb şi eu pe cineva. Cam cât este preţul unei astfel de lucrări? Una 

este dacă costă 50 de mii şi de 5 ori este 250 de mii şi alta este dacă este 2 milioane şi 
de 5 ori sunt 10 milioane. 

Dl.Jarnea Horea 
Noi nu eliberăm numai copii după acte. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Şi cât este valoarea? 
Dl.Jarnea Horea 
1 leu o hârtie în format A4… până la 25 de lei. 
D-na Avram Rodica   
9 lei, 7 lei, 8 lei, 15 lei. 
Dl.Ardelean Nelu 
Nu sunt sume mari. 
Dl.Toma Gheorghe 
La predări de amplasament, până la 100 mp sunt 50 de lei, iar peste 101 mp 

sunt 100 lei. 
Dl.Ghergan Florian 
100 este 1 milion.  Dacă dai de 5 ori, dai 5 milioane?! Face acelaşi lucru. 
Dl.Jarnea Horea 
Staţi puţin că, dacă trebuie să măsurăm, să punem în posesie, trebuie să iau 

maşina, trebuie să iau staţia, să mă duc să măsor acolo. 
Dl.David Ioan 
Staţi puţin, că nu mai este doar la birou, trebuie să bată ţăruşul acolo. 
Dl.Botici Horea 
Eu aş propune în regim normal  termenul să fie 30 de zile şi la regim de urgenţă 

3 zile. 
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Dl.Ghergan Florian 
Bun. Supuneţi la vot amendamentul. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Staţi puţin. Termenul de 30 de zile, legea spune “până la 30 de zile”. Deci, poate 

fi 1 zi, pot fi 5, pot fi 10, pot fi 30. Noi nu putem să definim că termenul  normal este 30 
de zile. 

Dacă serviciul dumneavoastră nu are lucrări 30 de zile, nu o să se stea. 
Dl. David Ioan 
Termenul nu poate depăşi 30 de zile. De acord? 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Să nu impunem, ori avem treabă, ori nu avem, noi nu dăm decât după 30 de zile. 

Nu este normal. 
Dl. David Ioan 
Nu, în nici un caz. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Gândiţi-vă logic. Te duci să-ţi iei un act de la domnul Jarnea şi dacă-ţi spune că 

ai tariful 10 lei, plăteşti 10 lei. Nu a specificat, el nu are afişat acolo că este obligat să-ţi 
elibereze actul între 10 şi 30 de zile, nimeni nu o să dea tarif de urgenţă, dă mâine 
actul. Dar aşa, poate să spună că “ţi-l poate elibera peste 10 zile că aşa prevede 
hotărârea Consiliului local”. “Dacă vrei să ţi-l eliberez în 3 zile plăteşti taxa de urgenţă”. 
Pe noi ne interesează să luăm taxa de urgenţă, dacă este până acolo şi atunci trebuie 
să punem termenul între 10 şi 30 de zile sau 15 şi 30. 

Dl. Ghergan Florian 
Puneţi 15 zile că este prea mult 30 de zile. 
Dl.Socol Augustin 
30 de zile prevede legea. 
Dl.Ţonea Vasile  
Dacă depun o cerere şi poate să-mi răspundă a doua zi, mă consideră în regim 

de urgenţă, plătesc de 5 ori? 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Solicitarea să fie expresă “în regim de urgenţă”. Dacă nu solicită în regim de 

urgenţă atunci rămâne în regim normal. 
Dl.Toma Gheorghe 
Şi dincolo “până la 30 de zile” şi gata. 
Dl.David Ioan 
Ne-am lămurit.Până în 3 zile se taxează  de căte ori în regim de urgenţă?  
Dl.Ghergan Florian 
Amendamentul să fie de 2 ori. 
Dl.Cuiava Dorel 
Prea puţin, propun de 4 ori.  
Dl.Ghergan Florian 
De 3 ori este bine. 
Dl.Toma Gheorghe  
De 3 ori este cel mai bine. 3 zile, 3 ori, 30 de zile. 
Dl.David Ioan 

            A doua chestiune este observaţia domnului Oană între 10 şi 30 de zile rămâne 
stabilit. Termenul de eliberare este între 10 şi 30 de zile. Nu se va elibera mai repede 
de 10 zile, decât dacă există această posibilitate sau în cerere să scrie regim de 
urgenţă. Maxim este 30 de zile. 
            Cu cele două observaţii şi cu tariful de 3 ori trecem la vot. 
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Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.532/2008 
 
Punctul 1suplimentar  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume 
de la bugetul local pentru organizarea Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din 
Romania carese va desfasura in perioada 29-30 ianuarie 2009 in municipiul Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.533/2008 
 
Punctul 2 suplimentar  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 
in suprafata de 16,98 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
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Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 

 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

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

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

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

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.534/2008 
 
 
 
Punctul 3 suplimentar  

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

directa a unui teren in suprafata de 16,98 mp din domeniul privat al municipiului Deva, 
in favoarea domnului Nicola Gheorghe; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Vis-à-vis de preţ la concesiune, aici nu am indexat? 
Dl.Jarnea Horea 
Am mers pe vechiul preţ din hotărârea aprobată. 
D-na Mateucă Mădălina 
Acelea sunt percepute de la 1 ianuarie? 
Dl.Jarnea Horea 
De la 1 ianuarie 2009, pentru că nu am hotărârea.  
D-na Mateucă Mădălina 
Aţi scris numai redevenţa anuală. 
Dl.Jarnea Horea 
Am scris în raport. 
D-na Mateucă Mădălina 
Aţi scris numai redevenţe anuale. Eu sunt inginer, numai dacă scrieţi tot, reuşesc 

să înţeleg. Aici nu indexăm? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 O planşă să vedem, există acolo teren?! Eu întreb următorul lucru. Dacă se 
extinde cabinetul respectiv, există loc de circulaţie în zona respectivă? Am avut discuţii 
mari şi la concesionare. 
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Dl.Jarnea Horea 
Rămân 4 metri între cele două construcţii plus că este adresă de la Biroul 

urbanism că se respectă hotărârea prin care s-a aprobat P.U.D.-ul. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Acolo este zonă verde. În acei 4 metri intră zonă verde. 
Dl.Jarnea Horea 
Nu este zonă verde, este acces. Este documentaţia aici.  
Dl.David Ioan 
Trebuia să vă deplasaţi să vedeţi, este iarbă, nu este iarbă. 
D-na Mateucă Mădălina 
Ne-a fost dat la ora 3 şi 5 minute acest proiect de hotărâre. 
Dl. Cuiva Dorel 
La ora 2 jumătate doamnă. Am fost prezenţi împreună cu grupul PSD. Că aţi 

venit dumneavoastră la ora aceea… 
Dl.Kovacs Francisc 
Lucrurile acestea se întâmplă că ne daţi puncte suplimentare şi nu avem vreme 

să ne uităm la ele, nu vedem o planşă. 
 Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (Dl. Kovacs Francisc,D-na Mateucă Mădălina, D-

na  
   Oprişiu Corina şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (Dl. Kovacs Francisc,D-na Mateucă Mădălina, D-

na  
   Oprişiu Corina şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (Dl. Kovacs Francisc,D-na Mateucă Mădălina, D-

na  
   Oprişiu Corina şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (Dl. Kovacs Francisc,D-na Mateucă Mădălina, D-

na  
   Oprişiu Corina şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (Dl. Kovacs Francisc,D-na Mateucă Mădălina, D-

na  
   Oprişiu Corina şi Dl. Birău Mircea) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (Dl. Kovacs Francisc,D-na Mateucă Mădălina, D-

na  
   Oprişiu Corina şi Dl. Birău Mircea) 

 Întrucât nu s-a întrunit cvorumul necesar, hotărârea nu a trecut. 
 Dl.Ţonea Vasile   
 Prima a trecut, trecerea din domeniul public în privat?! 
 Dl.David Ioan 
 Da. 
 Dl. Toma Gheorghe 
 Nu are nici o logică, nu poţi să faci nimic. 
 Dl.Ghergan Florian 

O mai puneţi data viitoare. 
D-na Mateucă Mădălina 
Când vedem planşele trece. 
Dl.Kovacs Francisc 
Aprobarea vecinilor există, domnule Jarnea? 
Dl. Jarnea Horea 
Este aprobat P.U.D.-ul. 

 Dl.David Ioan 
Nu este magazin, nu este casino sau mai ştiu eu ce.  Este cabinet medical. 
 
 
 

 
 Dl.David Ioan 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinţei.  
 
 

 
 

Deva, 16 decembrie 2008 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

      David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


