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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 12 august 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.1548/2008. 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinţă participă domnul domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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. Oană Nicolae Dorin 
 În sală este prezent reprezentantul SC Urban Construct SRL care doreste sa 
prezinte un nou aparat de taxat pentru parcările publice. 

Reprezentantul SC Urban Construct SRL 
Prezinta aparatul de taxat pentru parcarile publice. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
 In municipiul Deva, pe b-dul 1 Decembrie, acum când am venit am văzut, 

parcate pe partea dreapta 8 maşini cu afiş “de vânzare”. Rog să luaţi măsurile legale 
împotriva acestor oameni. Aşa este şi pe b-dul Decebal, aşa e pe 1 Decembrie, aşa e în 
zona Băncii Transilvania. Unde se află maşină cu afiş rog să se ia măsurile legale. În 
plus de asta trebuie să începem să ridicăm maşinile abandonate. De 6 luni de zile avem 
norma legală iar, parcările sunt pline de maşini abandonate. Să facem adresa la 
proprietar să vină să-şi ridice maşina. Dacă nu vine o ducem la centru specializat. 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Tot ce aţi spus dumneavoastră trebuie să facă obiectul unui proiect de hotărâre 

pentru că trebuie să extindem contractul dacă nu avem aprobare. După câte ştiu eu  
aici, investiţia care s-a făcut în centru cu parcarea era cu barieră, cel puţin aşa era în 
proiect. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Daţi-mi voie, cu bariera asta, ştim cu toţii care e problema, a fost ruptă, trebuie 

găsită altă soluţie. Trebuie să facem în aşa fel încât cel care vrea să intre să nu poată 
să forţeze. 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Dl. Preşedinte, eu nu v-am întrerupt este vorba despre parcarea despre care 

spuneaţi dumneavostră, in faţă şi până la Bachus, care s-a refăcut. Acestă parcare se 
poate închide şi se poate pune taxare la intrare. 

Iniţial, ştiu că a fost proiectată acestă barieră. Şi atunci se reglementează şi 
acestă problemă care spuneam. Eu cred că e foarte important ca Poliţia Comunitară, şi 
de asta trebuie să fie un proiect de hotărâre, să sprijine şi faptul că se ridică maşinile, 
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iar partea de ridicare de maşini, dacă o dăm acestei firme şi facem contract, atunci să 
răspundă şi de ridicare de maşini. 

Dacă vedem una care nu e ridicată să vină şi să răspundă in faţa consiliului în 
cât timp, cât are de plătit, unde se duc. Aceste lucruri trebuie foarte bine clarificate. 

Dl. Cuiava Dorel 
Cât costă un aparat? 
Reprezentantul SC Urban Construct SRL 
Un aparat costa 2500 euro. 
Dl. Inişconi Ioan 
Cine plăteşte? 
Reprezentantul SC Urban Construct SRL 
Urban Construct 
Dl. Inişconi Ioan 

 Şi dumneavostră aţi venit să ne cereţi aprobare să montaţi un astfel de aparat. 
Reprezentantul SC Urban Construct SRL 

 Noi vă cerem aprobarea, să ne stabiliţi amplasamentul, pentru că aceste aparate 
funcţionează pe bază de curent. Ca să ne branşăm la reţeaua de curent trebuie să 
obţinem aprobare de la Enel. Ca să obţinem aprobare de la Enel trebuie stabilite 
amplasamentele şi să rezolvăm acestă problemă. 
 Tot pe dumneavoastră v-am ruga ca amenzile pe care le dăm noi pentru oamenii 
care parchează fără bilet să ajungă la serviciul de taxe şi impozite ca să putem 
recupera banii. 

Avem o gramadă de amenzi date, cum spunea dl. Consilier Oană, la bănci, 
s.a.m.d, dar dacă ele nu se regăsesc la serviciul de taxe şi impozite nu au nici un fel de 
valoare. Astfel trebuie să mergem în judecată şi foarte greu recuperăm, iar acestea sunt 
sume care intră în bugetul local. 
Dacă sunteţi de acord rugămintea mea este să cuprindeţi şi acestă problemă în 
hotărârea de consiliu local.  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Rog consilierii să ne întrunim şi să promovăm un proiect de hotărâre să putem 
rezolva aceste probleme. 
 Dl Samoilescu Ioan Gabriel 
 Sunt 2 categorii de parcări: parcările pe axele mari ale municipiului şi parcările 
din străzile lăturalnice. Sunt foarte multe parcări între blocuri şi-au pus tot felul de mici 
instalaţii cu lacăt, cu ţevi, şi au ocupat domeniul public. Nu plătesc nimic şi aglomerează  
şi circulaţia sau posibilitatea de a parca. Trebuie să avem în vedere în momentul în care 
discutăm problema parcărilor din Deva şi aspectul din străzile lăturalnice. Pe marile axe 
jumătate de problemă ar fi rezolvată dar a doua problema ar fi asigurarea unor variante 
alternative deci nu-i lăsăm să parcheze acolo dar trebuie să le oferim o alternativă. De 
ex., mie personal, în Viena mi-au ridicat maşina, 180 de euro m-a costat, şi mi-a dus-o 
la intrarea în Viena. Dar la 50 m erau cel puţin 3 parcări subterane unde mie mi s-a 
părut mult să coste 23 euro pe 24 de ore dar, m-am învăţat minte. De acum când plec 
parchez unde e voie. Şi ce înseamnă asta, ajungem la concluzia că trebuie să 
colaboreze cu Poliţia Comunitară la început şi amenzile trebuie să fie usturătoare ca 
lumea să înţeleagă. Dar repet trebuie să ne gândim şi la o alternativă. 
 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 Problema e că parcheză şi nu vrea să  plătescă biletul şi săracul om care trebuie 
să incaseze fuge după el . Aici e problema dacă punem aparatul omul işi pune bonul pe 
bord. 

Dl. Panduru Carol 
 Referitor la locurile de parcare trebuie ca maşinile de tonaj mare care sunt peste 
1,5 t să nu aibă voie să parcheze pe trotuare. Sunt câteva locuri unde pot parca peste 
noapte. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Ca să putem rezolva acestă problemă trebuie să conlucrăm toţi. Eu am sunat la 
comandantul Poliţiei Comunitare şi l-am informat că timp de 3 săptămâni, în parcare la 
noi, pe Calea Zarandului au venit două dube şi în fiecare dimineaţă aduceau şi duceau 
corespondenţa. După ce l-am sunat pe comandant să ia măsurile, au dispărut. Deci noi 
trebuie să informăm atunci când vedem maşini abandonate. Dacă stăm şi nu luăm nici 
o masură, numai stăm să facă alţii nu rezolvăm nimic. Toţi consilierii să luăm măsuri, 
vorbiţi cu cunoscuţi, cu prieteni să informeze nr. de maşini si locul unde sunt 
abandonate. Dacă se face publicitate că am luat măsuri să vedeţi cum o să rezolvăm 
problema. 

Reprezentantul SC Urban Construct SRL 
 Vom lua legătura cu serviciul urbanism să conlucrăm pentru a găsi 
amplasamentele necesare. 
 Dl. Panduru Carol 
 Trebuie să aveţi şi sursa de curent. 
 Dl Samoilescu Ioan Gabriel 
 Cât va fi taxa pe oră 

Reprezentantul SC Urban Construct SRL 
 Taxa pe oră este stabilită în şedinţa Consiliului local este o taxa de 7 000 lei 
vechi pe oră, noi am taxat o ora jumătate cu 10 000 lei vechi pentru a evita mărunţinşul. 
Am zis că o oră jumătate este timpul necesar de a elibera locul de parcare şi de a 
fluidiza circulaţia.. Deci dacă doriţi să modificaţi tariful orar, lăsăm la latitudinea 
dumneavoastră mai ales că noi avem unul dintre cele mai mici preţuri. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 19 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl. viceprimar Oancea 
Nicolae Florin şi doamna Oprisiu Corina. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, 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. Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva 

în vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 22 
iulie 2008 precum şi procesul-verbal al şedinţei Consiliului local. 

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 
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Acum, înainte de şedinţă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 22 iulie 2008, însoţit fiecare de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva din data de 22 iulie 2008 
“Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.1405/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 46 de puncte si 6 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 52 de  hotarari, respectiv de la nr.250-301.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 22 iulie 2008. “ 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 22 iulie 

2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 22 iulie 2008 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar  pentru prezentarea proiectului ordinii 

de zi.        
 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii şi a noului Regulament de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva şi subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului 
local al municipiului Deva; 

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

local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in 

consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de 
pe raza municipiului Deva; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.428/2001 privind 

infiintarea SC Publiserv Goscom SA Deva, cu modificarile ulterioare; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea Contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de 

salubrizare prin dezinsectie, dezinfectie, deratizare din municipiul Deva; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea vânzării locuintelor construite din fondurile statului, în baza 

Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de închiriere; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-

a aprobat atribuirea 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, ulterior modificata si completata;  

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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8. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.197/2008 privind adoptarea unor 
masuri in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.89/2008 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.428/2007 privind propunerea 

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 
locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate 
de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in cadrul programului de 
„Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii”; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Asocierea Municipiului Deva, cu judetul Hunedoara, precum si cu unele 

unitati administrativ teritoriale din judetul Hunedoara, in vederea constituirii 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Prest Hunedoara” 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta P+M nivele, imprejmuire, fosa septica” Deva, str.I. 
Vulcan, f.n. judetul Hunedoara; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala P+2E, fosa septica vidanjabila, imprejmuire” 
Deva, str.Vulcan, f.n., judetul Hunedoara; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

amenajare „Parcul Bejan – Deva”, str.M. Eminescu, f.n., judetul Hunedoara; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Amenajare Piata Victoriei – Deva”, Piata Victoriei, judetul Hunedoara; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Ansamblu de spatii de cazare, tratament, agrement si servicii 
turistice” Deva, str.Bejan, zona Cabana Bejan, judetul Hunedoara; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire sediu firma birouri” Deva, str.Liliacului, nr.4, judetul Hunedoara; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere pe verticala garaj 1 şi 2 prin realizarea unui etaj si a unei 
mansarde” Deva, str.Pietroasa, nr.7 N, judetul Hunedoara; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala D+P+M, fosa septica, imprejmuire” Deva, Aleea 
Cascadei, f.n., judetul Hunedoara; 

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

construire „Extindere si mansardare garaje existente” Deva, Aleea 
Trandafirilor, f.n., judetul Hunedoara; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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20. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
„Construire locuinte S+P+M” Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire spatiu comercial” Deva, str.M.Eminescu, zona cimitir catolic, 
judetul Hunedoara; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea Studiului de fazabilitate pentru executarea lucrarii „Racord rutier 

intre strada 22 Decembrie si strada Zavoi  din municipiul Deva”; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare 

parcare pe strada Marasti intre strada 22 Decembrie si DN 7 din municipiul 
Deva”; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare 

parcare pe strada Mihai Eminescu tronson cimitir catolic – cimitir ortodox 
Bejan pe ambele parti din municipiul Deva”; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare 

parcare pe strada Minerului tronson Uzo Balcan – str.M. Eminescu pe partea 
stanga din municipiul Deva; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea noului studiu de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare pe 

strada Aurel Vlaicu intre strada 1 Decembrie si strada Lucian Blaga si pe alee 
acces Tribunal din municipiul Deva” si revocarea Hotararii Consiliului local 
nr.640/2006; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Blocuri de 

locuinte sociale Deva, str. Prelungirea Zavoi”; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea modificarii structurii devizului general pentru investitia „Zid de 

sprijin pe str.A. Vlaicu din municipiul Deva”; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitare termica si refacere fatade bloc 

turn nr.12, strada Nicolae Balcescu Deva”  
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea initierii procedurii de achizitie directa a unui teren in suprafata 

totala de 2000 mp, necesar proiectului finantat din fonduri europene 
nerambursabile – Masura ISPA;   

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 194,15 mp situat in Deva, 

str.1 Decembrie, nr.13; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea tarifului pentru apă potabila din municipiul Deva; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
33. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.32/2008 privind 

aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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34. Reglementarea activitatii de transport persoane/bunuri in regim de taxi in 
municipiul Deva; 

                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
35. Stabilirea locurilor de asteptare sau de stationare a taxiurilor de pe raza 

municipiului Deva; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
36. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008; 
                  Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 
 

II.  Diverse 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
A suplimentarea ordinii de zi  cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1.  Modificarea Hotararii Consiliului local nr.295/2008  
2.  Modificarea Hotararii Consiliului local nr.296/2008 
B discutarea proiectului de hotarare privind Rectificarea bugetului general al 
municipiului Deva pe anul 2008, inscris la punctul 36, ultimul pe ordinea de zi   

 
 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, completata si modificata       
     S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 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 1-5,9,22-29,32-35 pct.1,2 suplimentar se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 10-21,36 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 6-8,30,31 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 
total al consilierilor locali în funcţie.   
De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele 3,4,30 necesita vot secret. 

 
 
I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii 

organigrame, a noului stat de functii şi a noului Regulament de organizare şi funcţionare 
al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva şi subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  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 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.302/2008 
 

Punctul 2  
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 

stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de asistenta sociala, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva;  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.303/2008 
 

Punctul 3  
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind desemnarea unor 

reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in consiliul de administratie al 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Toma Gheorghe  
Comisia învăţământ cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 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 19  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.I al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 

Au fost făcute următoarele propuneri: 
1. Centrul de executie bugetara nr.1, consilier local dl Ghergan Florian Sandel   
2. Centrul de executie bugetara nr.2, consilier local dna Oprisiu Corina                                
3. Scoala Generala Regina Maria, consilier local dl Cuiava Dorel                             
4. Scoala Generala Lucian Blaga, consilier local dl Inisconi Ioan                              
5. Scoala Generala Andrei Muresanu, consilier local dl Lazăr Danil                         
6. Scoala Generala Octavian Goga, consilier local dl Panduru Carol                          
7. Grup Scolar Grigore Moisil, consilier local dl Ardelean Nelu                                 
8. Grup Scolar Horea, consilier local Birău Mircea Cătălin                                         
9. Grup Scolar Ion Mincu, consilier local Ţonea Vasile                                              
10. Grup Scolar Sportiv Cetate Deva, consilier local dl Samoilescu Ioan                   
11.Grup Scolar Teglas Gabor, consilier local dl Pogocsan Ferdinand Zoltan              
12. Liceul de Arta Sigismund Toduta, consilier local dl Kovacs Francisc                   
13. Liceul Teoretic Traian, consilier local dna Chişotă Roxana  Axenia                      
14. Liceul Pedagogic Sabin Dragoi, consilier local dl Oană Nicolae Dorin                 
15. Colegiul Tehnic Dragomir Hurmuzescu, consilier local dl David Ioan                  
16. Colegiul Tehnic Transilvania, consilier local dna Mateucă Mădălina                    
17. Colegiul National Decebal, consilier local dl Toma Gheorghe 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 
propunerile facute. 

Consilierii voteaza si introduc buletinele de vot in urna. 
Dl David Ioan 
Rezultatul votului secreta este următorul: 

Au fost 19 voturi valabil exprimate 
1. Centrul de executie bugetara nr.1, consilier local dl Ghergan Florian Sandel - 19 
voturi pentru 
2. Centrul de executie bugetara nr.2, consilier local dna Oprisiu Corina             - 19 
voturi pentru  
3. Scoala Generala Regina Maria, consilier local dl Cuiava Dorel                       - 19 
voturi pentru 
4. Scoala Generala Lucian Blaga, consilier local dl Inisconi Ioan                        - 19 
voturi pentru  
5. Scoala Generala Andrei Muresanu, consilier local dl Lazăr Danil                   - 19 
voturi pentru 
6. Scoala Generala Octavian Goga, consilier local dl Panduru Carol                  - 19 
voturi pentru  
7. Grup Scolar Grigore Moisil, consilier local dl Ardelean Nelu                         - 19 voturi 
pentru  
8. Grup Scolar Horea, consilier local Birău Mircea Cătălin                                  - 19 
voturi pentru  
9. Grup Scolar Ion Mincu, consilier local Ţonea Vasile                                       - 19 
voturi pentru  
10. Grup Scolar Sportiv Cetate Deva, consilier local dl Samoilescu Ioan            - 19 
voturi pentru  
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11.Grup Scolar Teglas Gabor, consilier local dl Pogocsan Ferdinand Zoltan       - 19 
voturi pentru  
12. Liceul de Arta Sigismund Toduta, consilier local dl Kovacs Francisc            - 19 
voturi pentru  
13. Liceul Teoretic Traian, consilier local dna Chişotă Roxana  Axenia              - 19 
voturi pentru  
14. Liceul Pedagogic Sabin Dragoi, consilier local dl Oană Nicolae Dorin         - 19 voturi 
pentru  
15. Colegiul Tehnic Dragomir Hurmuzescu, consilier local dl David Ioan          - 19 voturi 
pentru  
16. Colegiul Tehnic Transilvania, consilier local dna Mateucă Mădălina            - 19 voturi 
pentru  
17. Colegiul National Decebal, consilier local dl Toma Gheorghe                                  - 19 
voturi pentru 
 

Supun la vot art. II al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. IV al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.304/2008 
 
 

Punctul 4  
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.428/2001 privind infiintarea SC 
Publiserv Goscom SA Deva, cu modificarile ulterioare; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 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 19  consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.I al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 
Dl. Panduru Carol 
In cadrul comisiei a fost propus dl. Birău Mircea Cătălin 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
Consilierii voteaza si introduc buletinele de vot in urna. 
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Dl David Ioan 
Rezultatul votului secreta este următorul: 

Au fost 19 voturi valabil exprimate 
Dl Birău Mircea Cătălin – 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

Supun la vot art. II al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. IV al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.305/2008 
 

Punctul 5 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare prin dezinsectie, 
dezinfectie, deratizare din municipiul Deva; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.306/2008 
 

Punctul 6 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării 

locuintelor construite din fondurile statului, în baza Decretului – lege nr.61/1990, catre 
titularii contractelor de închiriere; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.307/2008 
 

Punctul 7 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-a aprobat atribuirea 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, 
ulterior modificata si completata; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.308/2008 
 
Punctul 8 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.197/2008 privind adoptarea unor masuri in vederea punerii 
in aplicare a prevederilor Legii nr.89/2008 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.309/2008 

 
Punctul 9 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.428/2007 privind propunerea criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor 
pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in 
cadrul programului de „Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii”;  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  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 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.310/2008 
 

Punctul 10 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind asocierea 

Municipiului Deva, cu judetul Hunedoara, precum si cu unele unitati administrativ 
teritoriale din judetul Hunedoara, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Aqua Prest Hunedoara;  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Toma Gheorghe 
Care este scopul asocierii? 
D-na Daniela Pârvu 
Nu este posibil să accesezi fondurile europene în momentul în care nu ai o 

asociaţie de dezvoltară intercomunitară. Asociaţiile prezintă un plan mai larg, au o ţintă 
mai largă. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
            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 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.311/2008 
 

Punctul 11 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
P+M nivele, imprejmuire, fosa septica” Deva, str.I. Vulcan, f.n. judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.312/2008 

 
Punctul 12 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala P+2E, fosa septica vidanjabila, imprejmuire” Deva, str.Vulcan, f.n., judetul 
Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  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 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.313/2008 
 

Punctul 13 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru amenajare „Parcul 
Bejan – Deva”, str.M. Eminescu, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.314/2008 
 

Punctul 14 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare Piata 
Victoriei – Deva”, Piata Victoriei, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion Sandu 
Aş avea eu o problemă. Aici este un bloc şi aici este trotuarul. Dacă se intrerupe 

trotuarul, in zona aceasta unde este zonă verde, lumea va trece peste zona verde. 
Părerea mea este că ar fi trebuit să lase culoar de trecere.  

Dl. Inişconi Ioan 
Deşi s-a aprobat construcţia acestui monument să-i spunem aşa, rămânem la 

părerea că trebuie să consultăm cetăţenii Devei dacă doresc o astfel de investiţie la o 
astfel de valoare. Ne abţinem. 

Dl. Ţonea Vasile 
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Asta e proiectul cu fântâna arteziana? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
A fost şi Studiul de fezabilitate şi este votat in Consiliul local. 
Dacă mai sunt alte înscrieri la cuvant. 
Dl. Borbeanu Simion Sandu 
La mine a fost doar observaţia cu zona verde 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot cu amendamentul d-lui 
Borbeanu, să rămână alee. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri(Inişconi Ioan, Mateucă Mădălina, 

Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma Gheorghe, 
Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri(Inişconi Ioan, Mateucă Mădălina, 
Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma Gheorghe, 
Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri(Inişconi Ioan, Mateucă Mădălina, 
Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma Gheorghe, 
Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 11 abţineri(Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri(Inişconi Ioan, Mateucă Mădălina, 
Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma Gheorghe, 
Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri(Inişconi Ioan, Mateucă Mădălina, 
Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma Gheorghe, 
Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri(Inişconi Ioan, Mateucă Mădălina, 
Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma Gheorghe, 
Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
A fost adoptată Hotărârea nr.315/2008 
Dl Morar Nicolae Marcel 

 Vis a vis de propunerea d-lui consilier Borbeanu pentru pastrarea acelui culoar 
aş dori refacerea acestui proiect astfel incât caile de acces sa fie pastrate. 
 

Punctul 15 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Ansamblu 
de spatii de cazare, tratament, agrement si servicii turistice” Deva, str.Bejan, zona 
Cabana Bejan, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
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Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.316/2008 
 
Punctul 16 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire sediu firma 
birouri” Deva, str.Liliacului, nr.4, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.317/2008 
 
Punctul 17 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere pe verticala 
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garaj 1 şi 2 prin realizarea unui etaj si a unei mansarde” Deva, str.Pietroasa, nr.7 N, 
judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.318/2008 

 
Punctul 18 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+M, fosa septica, imprejmuire” Deva, Aleea Cascadei, f.n., judetul 
Hunedoara; 

 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.319/2008 
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Punctul 19 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Extindere si 
mansardare garaje existente” Deva, Aleea Trandafirilor, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.320/2008 
 
 
 
 
 
Punctul 20 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinte 
S+P+M” Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.321/2008 
 
Punctul 21 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire spatiu 
comercial” Deva, str.M.Eminescu, zona cimitir catolic, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.322/2008 
 
Punctul 22 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de fazabilitate pentru executarea lucrarii „Racord rutier intre strada 22 Decembrie si 
strada Zavoi  din municipiul Deva”; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.323/2008 
 

Punctul 23 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada Marasti intre 
strada 22 Decembrie si DN 7 din municipiul Deva”; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Inişconi Ioan 
Deja e un obicei ca la fiecare lucrare să apara ceva neprevăzut. In aceste conditii 

în care aceste lucrări suplimentare nu sunt de fapt lucrări suplimentare noi ne opunem 
la astfel de proiecte de hotărâre. Puneti-le în regulă şi nu spune nimeni nimic. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 

Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin). 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin). 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin). 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin). 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin). 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin). 
A fost adoptată Hotărârea nr.324/2008 
 
Punctul 24 
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D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada Mihai 
Eminescu tronson cimitir catolic – cimitir ortodox Bejan pe ambele parti din municipiul 
Deva”; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
D-le preşedinte, dacă la prima suplimentare am votat pentru, acest proiect 

întrece orice limită de bun simţ. Este o suplimentare de 48.62%, deci jumătate din 
valoarea investitiei. Încă o data mă repet cine face proiectul? Filozof, scriitor de romane 
ştiinţifico-fantastice sau ingineri, oameni care lucră cu cifre? Totuşi să vii să spui că ai 
greşit cu 48.62%. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu privire la aceste proiecte de hotărâre, era vorba de o suplimentare, 

materialele s-au dat cu 5 zile inainte, nu puteaţi să mergeţi la compartimentul de 
specialitate să cereţi documentele şi să clarificaţi această nelămurire. Eu am o 
rugăminte, pe viitor, nu sunt lămurit, am proiectele de hotărâre cu atâtea zile, am 
obiectii referitoare la proiect, puteţi să mergeţi la compartimentele de specialitate şi să 
verificaţi actele. Nu vă opreşte nimeni şi nici nu vă poate refuza să le verificaţi. 

Dl. Toma Gheorghe 
Dacă imi permiteţi ar trebui ca şi şefii de servicii, de compartiment să vină mai 

pregătiţi, să vină cu actele la ei. 
Dl. Ţonea Vasile 
Aici este vorba de principii, nu se poate să greşeşti cu 48%, proiectant tehnic, 

specialist in domeniu, indiferent ce ar fi. Daca am avea o explozie nucleară şi tot nu 
rezulta atâta diferenţă.. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dl. Ţonea, hai să facem altfel, dacă sunteţi nemulţumit hai să luam actele şi să le 

verificăm. Iar dacă  e aşa cum spuneţi dumnevoastră, dacă nu e justificată majorarea 
atunci ne cerem scuze. 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Hai să dezbatem dl. Preşedinte dacă asta doriţi, haideţi să dezbatem acuma 

dacă doriţi să facem un exerciţiu.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu nu pot să dezbat această problemă pentru că nu sunt de specialitate 
Dl. Inişconi Ioan 
Lucrări suplimentare înseamnă să facem ceva în plus, asta este idea. Mai este o 

întrebare, lucrările suplimentare sunt făcute? 
Dl David Ioan 
D-nilor cine semneaza raportul de specialitate răspunde pentru el. Dacă nu am 

cunoştinţe iau de bună ce a scris. 
Dl. Ghergan Florian Săndel 
Alta e problema, strada asta avea niste dimensiuni cunoscute de proiectant când 

s-a făcut proiectul. S-a lungit strada cu încă jumătate ca să se poată plăti încă jumătate 
din sumă. Rog pe colegul care se ocupă să ne spună care componente sunt atât de 
scumpe care nu au putut să fie luate în seamă de către proiectant şi nu este prima dată 
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când ridicăm această problemă. Chiar nu avem nici o problemă, noi trebuie să găsim 
soluţii să plătim acele lucrări. Dar in momentul in care acea lucrare vine cu 50% în limita 
legii deja ridică semne de întrebare. Aceşti consilieri nu pun problema aşa cum spuneţi 
dumneavostră, nu intrăm in amănunte tehnice. Dacă doriţi să dezbatem această 
problemă să ni se spună ce anume e atâta de important încât trebuie să fie atat de 
scump. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
D-le de la data adoptării proiectului de hotărâre şi până la data discuţiei se pot 

scumpi materialele, se poate scumpi benzina. Dacă există norma legală… 
Dl. Inişconi Ioan 
Acolo nu spune că se suplimentează spune că se poate suplimenta până la 50%. 

Una e să spună ca face lucrarea cu 10 lei şi o face cu 11 lei dar nu face aceiaşi lucrare 
cu 15 lei. Mai face ceva, mai pune ceva pentru inca 5 lei. Pentru că în lege se spune 
ceva, plăteşte şi cel care face proiectul prost. 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
De ce nu ne plăteşte el diferenţa dacă e aşa de grozav. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin, Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
A fost adoptată Hotărârea nr.325/2008 
 
Punctul 25 



 25 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada Minerului 
tronson Uzo Balcan – str.M. Eminescu pe partea stanga din municipiul Deva; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin) şi 1 abţinere (Ţonea Vasile) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin) şi 1 abţinere (Ţonea Vasile) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin) şi 1 abţinere (Ţonea Vasile) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin) şi 1 abţinere (Ţonea Vasile) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin) şi 1 abţinere (Ţonea Vasile) 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin) şi 1 abţinere (Ţonea Vasile) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Inişconi Ioan, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, Birău Mircea Cătălin) şi 1 abţinere (Ţonea Vasile) 
A fost adoptată Hotărârea nr.326/2008 
 
 
Punctul 26 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 

studiu de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare pe strada Aurel Vlaicu intre 
strada 1 Decembrie si strada Lucian Blaga si pe alee acces Tribunal din municipiul 
Deva” si revocarea Hotararii Consiliului local nr.640/2006; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  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 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.327/2008 
 
Punctul 27 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Blocuri de locuinte sociale Deva, str. 
Prelungire Zavoi”; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Inişconi Ioan 
Aici ar trebui să se facă un studiu de către proiectant pentru că este a doua oară 

când suplimentăm suma. Proiectantul nu ştiu ce şcoală a terminat dar a făcut nişte 
greşeli enorme, nu a prevăzut planşee, nu a prevăzut o grămadă de lucruri. 
Suplimentăm cu 100 de miliarde, ajungem să facem o locuinţă, să investim in rumeguş, 
plastic mai mult decât în zidărie. Nu e posibil aşa ceva. Proiectantul ar trebui să 
răspundă pentru ceea ce face şi atunci să spună de ce n-a prins aceste lucruri pentru 
că poate ar fi venit şi alţii la licitaţie dacă ar fi auzit că locuinţele din Deva costă 300 
miliarde.  

Dl. Borbeanu Simion Sandu 
Proiectantul răspunde conform legii la partea de rezistenţă a construcţiei. Partea 

economică o fac altii, un compartiment special. 
Dl. Ghergan Florian Săndel 
Dl preşedinte noi am mai discutat în acest consiliu, noi dăm o temă de proiectare 

unui proiectant. Facem recepţia proiectului, când s-a terminat proiectul sunt nişte 
oameni care recepţionează proiectul, nu au văzut acei oameni că nu sunt planşee, 
suntem copiii acuma, oamenii care sunt de specialitate, cum vin aici în faţa noastră, 
bloc fără planşee? Nu l-a citit nimeni. Cum putem să spunem că proiectantul nu e 
vinovat, dar cine l-a recepţionat. Când se face un proiect de hotărâre trebuie să se 
treacă care este tema, cine a făcut proiectul, cine a recepţionat acest proiect.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 



 27 

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ţonea Vasile, Toma 
Gheorghe, Samoilescu Ioan Gabriel, Ghergan Florian Săndel). 
A fost adoptată Hotărârea nr.328/2008 

 
Punctul 28 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificarii structurii devizului general pentru investitia „Zid de sprijin pe str.A. Vlaicu din 
municipiul Deva; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.329/2008 
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Punctul 29 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate „Reabilitare termica si refacere fatade bloc turn nr.12, strada 
Nicolae Balcescu Deva”  

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.330/2008 
 
Punctul 30 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea initierii 

procedurii de achizitie directa a unui teren in suprafata totala de 2000 mp, necesar 
proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile – Masura ISPA; 

Dl. Oana Nicolae Dorin         
Comisia juridica a avizat favorabil 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil.  
Dl. Inisconi Ioan 
Cele doua suprafete de teren sunt necesare pentru demararea programului, dar 

as vrea sa retineti un aspect, ele sunt in extravilanul municipiului Deva, sunt intr-o zona 
inundabila si noi, se propune aici, sa dam 25 euro/mp, in conditiile in care acum un an, 
in cea mai frumoasa zona a Devei, noi am vandut cu 1,26, nu cred, in conditiile in care, 
este un regres in imobiliare sau a avut loc o crestere asa de spectaculoasa de 20 de ori 
a preturilor terenurilor in municipiul Deva, si nu credem ca sunt corecte, in consecinta 
ne opunem la astfel de  valori.           
 Dl. Oana Nicolae Dorin   
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 Zona aceea centrala este chiar pe Dealul Paiului.       
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 

Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.4 al proiectului de hotarare necesita vot 
sectret. 

Potrivit tabelului propun sa faca parte din aceasta comisie : 
            1.dl.Tonea Vasile, consilier local                                
            2.dl Ardelean Nelu, consilier local                             
            3.dl Borbeanu Simion Sandu, consilier local                 
            4.dl.Birău Mircea Cătălin, consilier local                     

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 
propunerile facute. 

Rezultatul votului secret este urmatorul  
Voturi exprimate 19, dintre care 1 buletin de vot nul 

            1.dl.Tonea Vasile - Pentru 16 voturi, 2 voturi impotriva                                   
            2.dl Ardelean Nelu - Pentru 16 voturi, 2 voturi impotriva    
            3.dl Borbeanu Simion Sandu - Pentru 16 voturi,  2 voturi impotriva     
            4.dl.Birău Mircea Cătălin - Pentru 16 voturi,  2 voturi impotriva    
            5.dra Biro Diana - Pentru 16 voturi,  2 voturi impotriva             
            6.dra Nutu Silviana - Pentru 16 voturi,  2 voturi impotriva                
            7.dl.Jarnea Horia - Pentru 16 voturi,  2 voturi impotriva   

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 

Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
A fost adoptată Hotărârea nr.331/2008 
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Punctul 31 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 194,15 mp situat in Deva, str.1 Decembrie, nr.13; 
 Dl. Oana Nicolae Dorin         

Comisia juridica a avizat favorabil 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil.  
Dl. Tonea Vasile  
Nici nu ma surprinde ca apare pe ordinea de zi asemenea proiect, si in ce sens, 

aflu acuma cu stupoare dupa ce noi aici ne-am zbatut, chiar cu frenezie, sa nu mai 
terminam constructia aia care urma sa fie palatul administrativ, si acum aflu cu stupoare 
ca nu mai avem spatii si inchiriem de la altii, pai cand suntem consecventi, din punct de 
vedere real, cand inchiriem de la altii pe sume mari sau cand puteam termina cu 3, 4 
miliarde de lei cu 30 de miliarde cladirea. Acum dam 3-4 mii de euro pentru a inchiria 
acel spatiu. 
            Dl. Inisconi Ioan 

Intradevar suma este aberant de mare 17 euro, avem sau nu avem nevoie, 
pentru ca in expunerea de motive si in referat iarasi sunt generalitati, vrea cineva, si va 
spun, avand in vedere lipsa spatiului pentru activitatile primariei Deva, care serviciu are 
hartia ca a cerut primarului ca nu are spatiu, acum, unele din ele, pentru motivari din 
astea, poate veni oricine din Deva si iti spune : “eu iti inchiriez  cu 17” si repede o 
bagam in sedinta de consiliu. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
 O sa lucreze toate serviciile in acelasi loc, am luat hotararea asta si spatiul de la 
cadastru o sa fie inchiriat. 
 Dl. Oana Nicolae Dorin   
 Deci  se muta serviciul de la cadastru, ii vom aduce aici la primarie si asistenta 
sociala, si spatiile respective se vor inchiria la aceeiasi suma.  
            Dl. Inisconi Ioan 

Pun o intrebare, asistenta sociala si cadastru cat spatiu are acuma si cat spatiu 
va avea dupa ce se muta in chichineata asta? 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Nu-i vorba de spatiu, cred ca este vorba de comoditatea cetateanului. De ce sa 

mearga in trei locuri diferite cand poate sa vina intr-un singur loc. Sunt oameni 
batrani…….. 

Dl. Inisconi Ioan 
Atunci ar trebui sa facem ceea ce domnul Tonea, domnul Viceprimar ………. 
Dl. Ghergan Florian 

 De ce nu punem in cladirea aia pe toti, domnule Viceprimar, ca este cea mai 
buna solutie. 
 Luam un imprumut, decat sa punem tichie de magaritar pe Cetate mai bine luam 
un imprumut si rezolvam problema cetatenilor. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
 Domnule Ghergan problema nu depinde numai de Primarie, si Prefectura si 
Consiliu judetean 
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Dl. Oana Nicolae Dorin   
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 

Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea). 
A fost adoptată Hotărârea nr.332/2008 
 
Punctul 32  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului 

pentru apă potabila din municipiul Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin         
Comisia juridica a avizat favorabil 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil.  
Dl. Oana Nicolae Dorin   

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.333/2008 
 
Punctul 33  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.32/2008 privind aprobarea pretului 
local al energiei termice facturate populatiei;  

Dl. Oana Nicolae Dorin         
Comisia juridica a avizat favorabil 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil.  
Dl. Ghergan Florian Săndel 
Domnulule presedinte si in comisie am avut aceeasi pozitie si va propun 

modificarea articolului 3 din hotarare astfel incat energia termica furnizata populatiei sa 
fie asa cum a fost si anul trecut 107,5 lei/Gcal iar restul sa fie subventionat de Consiliul 
local. Ganditi-va dumneavoastra ca noua ni se propune acum o majorare cu 30% a 
Gcal platita la populatie, ceea ce este foarte mult si nu poate fi suportat de populatie.      

Dl. Oana Nicolae Dorin         
 Vreau sa va spun ca intre timp a fost modificata legislatia si la bugetul primariei 
nu mai intra taxele de timbru, nu stiu daca bugetul primariei mai poate subventiona 
suma reala  

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Nu mai facem fantana arteziana si putem sa dam oamenilor diferenta de plati  
Dl. Oana Nicolae Dorin         
Compartimentul de specialitate daca are ceva de spus 
D-na Nicula Viorica 
Fata de cele prezentate in referatul de specialitate nu am altceva de adaugat.  
Dl. Ţonea Vasile 
Domnule presedinte, de cate ori se marea pretul  sau se faceau demersuri 

pentru a se mari pretul, dadea-ti vina ca balaurul este Vaida si PSD, acum tot lantul 
asta energetic  este in mana dumneavoastra, de la Termocentrala pana la ministru, ati 
venit cu promisiunea ca nu veti umbla niciodata la pret, ca este un produs rezidual, ca 
reprezinta 2% din cifra de afaceri a Termocentralei, si acum pentru 2% , in loc sa 
protejam populatia noi venim si marim cu 30%.  

Dl. Inisconi Ioan 
Acum, citind aici, vad ca sunt acte din 2007, un aviz care nu priveste consiliul 

local, priveste Termocentaral Mintia, eu nu vorbesc politic deocamdata, ca cineva sau 
nu  s-a angajat sa creasca sau sa reduca, noi am desfiintat un serviciu Calor, am 
eliminat o linie intermediara – distributia, a ramas in sarcina Mintiei, cu promisunea ca 
vor reduce pretul pe Gcal, si acuma il marim cu 23,65 lei. Nu se spune aici ca la 131 cat 
se propune noul pret, cat este subventia, pentru ca subventia normal ar trebui sa scada 
la iarna pentru populatie, si atunci nu mai sunt corelate articolele urmatoare, aveti grija. 
Aici scrie 55. 
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D-na Nicula Viorica 
Subventia este diferenta pana la plusul de productie de la cel de distributie. 
Dl. Inisconi Ioan 
Aici scrie 55, nu scrie care este diferenta, nu e in regula, nu bate una cu alta, nu 

se incheie socotelile. 
S-a spus ca se etichetizeaza. Dorim un raport sa vedem daca acest serviciu este 

mai eficient sau nu este mai eficient, dupa ce a fost concesionat. Si pe noi chiar nu ne 
intereseaza daca chiar nu aveti banii sa platiti.  Renuntam la alte lucrari, intrebam 
populatia ce isi doreste: pretul de Gcal de 107, 131 sau fantana arteziana. Haide sa fim 
seriosi. Noi luam aici niste hotarari fara sa tinem seama de nimeni din afara acestei 
camere. Nu se poate. 

Dl. Borbeanu Simion 
Oamenii ne-au mandatat  pe noi sa luam hotarari. Nu se poate sa ia fiecare din 

ei….. 
Dl. Inisconi Ioan 
Nu, nu. Sunt hotarari importante pentru care nu putem sa hotaram noi  
Dl. Oana Nicolae Dorin         
Mai sunt alte inscrieri la cuvant? 

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

S-a votat cu 11 voturi pentru si 8 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea, dl. Toma Gheorghe, dl, 
Samoilescu Ioan Gabriel, dl. Ghergan Florian,  dl.Tonea Vasile). 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru si 8 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea, dl. Toma Gheorghe, dl, 
Samoilescu Ioan Gabriel, dl. Ghergan Florian,  dl.Tonea Vasile). 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru si 8 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea, dl. Toma Gheorghe, dl, 
Samoilescu Ioan Gabriel, dl. Ghergan Florian,  dl.Tonea Vasile). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru si 8 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea, dl. Toma Gheorghe, dl, 
Samoilescu Ioan Gabriel, dl. Ghergan Florian,  dl.Tonea Vasile). 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru si 8 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea, dl. Toma Gheorghe, dl, 
Samoilescu Ioan Gabriel, dl. Ghergan Florian,  dl.Tonea Vasile). 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 11 voturi pentru si 8 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea, dl. Toma Gheorghe, dl, 
Samoilescu Ioan Gabriel, dl. Ghergan Florian,  dl.Tonea Vasile). 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 11 voturi pentru si 8 voturi impotriva(dl. Inisconi Ioan, d-na 
Mateucă Mădălina, dl.Kovacs Francisc, dl.Birău Mircea, dl. Toma Gheorghe, dl, 
Samoilescu Ioan Gabriel, dl. Ghergan Florian,  dl.Tonea Vasile). 
A fost adoptată Hotărârea nr.334/2008 
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Punctul 34  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reglementarea 

activitatii de transport persoane/bunuri in regim de taxi in municipiul Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin         
Comisia juridica a avizat favorabil 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil.  
Dl. Panduru Carol 
Am specificat si in comisie si cu factorii de specialitate din primarie cateva 

reglementari si sper sa se respecte cu toate detaliile. De ce? Pentru ca activitatea de 
taxi din Deva este foarte aglomerata din cauza multor soferi care fac taxi neautorizati, 
iar acest lucru ramane in sarcina biroului de specialitate in colaborare cu Politia 
economica, cu Politia comunitara, cu Garda financiara, care sa efectueze foarte multe 
controale pana la sfarsitul anului pentru a se reglementa aceste lucruri. 

Al doilea lucru : vis-à-vis de numarul de locuri de parcare din statiile taxi, sa 
serespecte atatea cate sunt, s-au aprobat si suplimetare, dupa cate stiu , sa se 
respecte nu sa fie 10 taxi pe 6 locuri de parcare, pentru ca stranguleaza si circulatia 
celorlalte autovehicule si este putina dezordine in acest serviciu de taximetrie. Am dori 
sa reglementam aceste lucruri, sunt foarte obraznici, au impresia ca pot sa faca ce vor 
ei si nu au nici o regula . 

Dl. Oana Nicolae Dorin         
Daca imi aduc eu bine aminte ati mai fost si anul trecut si atunci ati ridicat 

urmatoarea problema: in municipiul Deva sunt multi care vin si fac activitate de taxi din 
alte orase. Daca cei care sunt din Deva, taximetristi autorizati , nu stiu sa spun de ce  si 
nu  ne ajuta  sa luam masuri impotriva celor care vin si le fura clientii. Pentru ca noi, 
atunci, am rugat, nimeni nu stie mai bine, taximetristii intre ei se cunosc mai bine, pe cei 
care vin din alta parte, firmele care pun sa lucreze pe taxi fara contract sau copii de 18-
19 ani care nu au ce sa lucreze pe taxi.  

Sunt cativa reprezentanti ai taximetristilor in sala. Sa vina la serviciul de 
specialitate sa aduca dovezi: numarul cutare face taximetrie in Deva. Bun si il verifica, 
pentru ca noi am discutat la comisia de specialitate cu reprezentantul de la primarie si l-
am rugat sa faca adresa sa comunice pentru fiecare taximetrist in parte: copie dupa 
contractul de munca, copie dupa carnetul de sofer, si atunci reglementam si nu dam 
autorizatie decat pentru cel ce indeplineste toate conditii le, dar cei de la taxi sa ne 
sprijine in aceasta situatie. 

Dl. Panduru Carol 
In ideea aceasta am propus la compartimentul privatizare o colaborare intre 

operatori de taxi si dispeceratele care, un pic, sa isi disciplineze activitatea, pentru ca, 
sunt taximetristi care sunt inregistrati la un anumit dispecerat, altii la altele.  

Daca nu ii convine la un dispecerat se muta la altul. Sa existe o reglementare 
pentru ca altfel nu vor sti niciodata care sunt a lor si care nu. Sa aiba grafic de efectuare 
a schimbului, pentru ca daca 226 de taximetre vor circula in schimbul 1 se vor aglomera 
toate parcarile. 

Dl. Oana Nicolae Dorin         
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Mai este o problema, toate propunerile pe care le facem, nu o sa le putem pune 
in aplicare, va spun de ce. Faceti orice activitate: cu Politia rutiera, cu Politia comunitara 
cu armata daca vreti. Opriti 2 taxi-uri, ca dupa aceea toate care nu sunt legale au 
disparut din trafic. De aceea ii rog pe cei care au autorzatie si au interesul sa isi 
protejeze profesia lor, sa ajute sa facem ordine. 

 
Dl. Cuiava Dorel 
Pe langa taxi-uri mai sunt si asa zisii “pirati” care toate ziua sunt la Opera si la 

Mc Donald′s ar trebui luate masuri si in privinta lor. 
Dl. Toma Gheorghe 
Problema a atins-o partial domnul Panduru, dar unde stationeaza aceste taxi-uri? 

Si va dau exemplu cel mai elocvent: la intrarea in Micul Dallas nu exista nici o parcare 
sunt peste 14 taxi-uri care stau acolo impreuna toata noaptea, vis-à-vis dreapta, stanga 
2 birturi, conving pe unul de la birt sa stea acolo noaptea deschis pentru ei, si stau 
efectiv taximetristii acolo care nu mai au nimic de facut.  

Dl. Panduru Carol 
Este dispeceratul. 
Dl.  Toma Gheorghe 
Este blocata, dar cum s-a facut dispecerat daca nu exista o parcare, in strada, 

taxi-urile stau efectiv pe strada, nu exista o mica parcare pentru ele, cum se face acum 
si canalizarea pentru liceul Teglas Gabor, dupa ce s-a  asfaltat se scot iarasi bordurile, 
s-a blocat nu se mai poate intra. Deci nu se mai poate, taxi-urile stau aici si fiecare stau 
unii dupa altii si injuram. Deci acolo trebuie facuta, trebuie cerut la dispecerat sa-si 
gaseasca parcare, daca el isi permite 20 de taxi-uri inseamna ca isi poate permite si un 
loc de parcare undeva.  

Deci problema parcarilor pentru taxi-uri nu este rezolvata. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Eu vin cu o sugestie:identificarea adevaratilor taximetristi de cei straini, si ne 

putem inspira din alta parte. De exemplu in Paris unde numarul contingental, ca sa zic 
la 10.000 de taxi-uri, este o placa care se pune pe aripa masinii, se gaureste Mercedes-
ul de 100.000  € si isi pune placa. Cand taximetristul moare sau nu mai vrea sa faca 
taxi, numai placa aia o vinde la alt taximetrist cu 100.000  € . Nu asta vreau sa spun.  

Deci putem face niste placi, nu sa-si gaureasca masina, nu ar fi de acord, dar 
niste placi stantate ca si numarul de ordine, cu sigla primariei, cu stema primariei care 
sa fie la loc vizibil, nu din hartie ca o multiplica la xerox, din tabla stantata in relief sa fie 
greu de facut si pusa intr-un loc vizibil in taxi. O sa vedeti ca nu o sa poata sa-si faca si 
cu numar de ordine cu tot ce iti trebuie sa-l poti verifica, iar in ce priveste disciplina 
taximetristilor, scuzati-ma vorbeam inainte si de parcari.  

Va dau exemplu aici la Directia sanitara, au cateva locuri, nu pot opri masina 
Directiei sanitare, nu poti sa treci pe trotuar, deci toata lumea vrea sa castige un ban, 
dar banul ala nu poate fi castigat in dispretul cetateanului.  

Trebuie si ei sa inteleaga ca trebuie sa respecte niste reguli. Eu supun la vot 
chestia asta cu placa stantata si o sa vedeti ca o sa fie foarte usor, nu trebuie Politie, nu 
trebuie….imediat se vede cine are si cine nu are. 

Dl. Borbeanu Simion 
O alta problema legata de taximetristi daca tot sunt aici. Nu stiu ce angajati au, 

pentru ca, nu respecta nici o regula de circulatie, deci, ca soferi, sunt execrabili, nu stiu 
unde ii gasesc si ce experienta au in condus. 

Dl. Oana Nicolae Dorin         
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In legatura cu amendamentul propus de domnul Samoilescu. 
Avem anexa numarul 1 la proiectul de hotarare: Regulamentul privind 

organizarea si desfasurarea activitatii de transport a persoanelor/bunuri in regim de taxi 
in municipiul Deva: Articolul 1 defineste …….in baza “Regulamentului cadru de 
acordare a autorizatiilor de transport in domeniului serviciului de transport public local 
aprobat prin Ordinul nr.207/2007”, se introduce: activitate ce se va desfasura numai sub 
sigla Consiliului local cu numar de ordine inregistrat in registrul special.  

 
 
Dl Morar Marcel 
Cu o singura rugaminte la ceea ce propuneati dumneavoastra mai inainte ca 

cineva sa si urmareasca modalitatea de punere in practica a acestor propuneri pentru 
ca va aduc amintesc ca s-a mai propus in legistatia trecuta sa-si vopseasca masinile 
intr-un anumit fel si nu le-a vopsit nimeni. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Probabil  o sa se constituie o comisie asa cum s-a constituit Corpul de control 

care in momentul de fata isi desfasoara activitatea prin Deva si verifica terasele, care si-
au platit taxele catre noi si care nu, asa o sa se faca un corp de control si pentru parcari 
si pentru taxi, dar singurul obiect de activitate al acestui corp de control sa fie 
verificarea. 

Dl Morar Marcel 
Este sa controleze nu sa stea in birou. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Exact. Si atunci nu o sa mai fie scuze ca nu se mai dau amenzi, nu o sa mai 

existe scuza ca nu mai este timp, avand in vedere  ca singurul obiectiv este acesta. 
Asta ar fi solutia ideala: Corp de control specializat. 

Dl. Inisconi Ioan 
As vrea sa completez ca ceea ce a spus  domnul viceprimar este foarte bine. 

Vreau sa ma uit la ei, sunt unii dintre cei mai bogati oameni din Romania, traiesc dupa 
patru roti. Pana la urma se sparg in capul lor. Daca pe ei ii gasim pe drum pe ei ii 
radem, ca ei sunt in legalitate cu contracte si cu tot.  

 Daca tot facem corpul de control prin hotararea de consiliu pe care o initiem sa 
le dam si atributii de amenda a celor care nu sunt in legalitate pentru ca aia sunt multi si 
aia nu dau nimic la Consiliul local si le iau si lor banii .  

 Dl. Oana Nicolae Dorin         
Amenda nu o poate aplica decat persoana care are dispozitie din partea 

Primarului. Singurul care poate amenda in municipiu pentru nerespectarea hotararilor 
este Primarul care poate delega. Urmeaza ulterior sa cerem domnului primar sa faca o 
dispozitie.  

Mai este o problema activitatea de taximetrie se prelungeste, se acorda viza 
anual. Atunci acele placute, cand vine dupa 1 ianuarie, sa isi ia autorizatie le dati placa. 

Dl. Auner Mihai 
In 2004 s-a facut acest lucru, dar dansii au motivat ca vor sa-si vanda masinile 

dupa o anumita perioada. 
Dl. Oana Nicolae Dorin         
Noi luam o masura in folosul dansilor, daca vor sa faca taximetrie, face cu placa 

aia montata, daca nu vor sa faca taximetrie. nu monteaza placa. Deci nu asta este 
problema. 

Dl. David Ioan 
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Este foarte simplu sa aplicati aceea placa undeva, o puteti lua oricand in situatia 
vinderii masinii, dar va rog sa retineti ca vor fi 310 placute sau 294. Acea placa nu 
merge pusa de pe o masina pe alta, pentru ca in momentul in care ati primit-o pe placa 
va scrie firma careia ii apartine, numarul masinii si asa mai departe. Nu se poate muta 
de pe una pe alta, o puteti muta dar atunci, veniti dumneavoastra si spunetii : “incepand 
de maine circula alta masina cu placa asta”. Masina fara placa gasita va fi taxata ca 
ilegalitate. 

Placa prezinta un permis, o legitimatie, un numar pe ea. Consider ca va ajuta 
foarte, foarte mult. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Cred ca trebuie sa discutam problema asta cu toti taximetristii. Cum o sa punem 

placa, ce placa o sa fie. O sa discutam si chiar ii invit la primarie sa purtam aceste 
discutii. 
            Dl. Toader Valentin - Reprezentant asociatia taximetristilor 

Legat de activitatea de taximetrie ce se desfasoara in municipiul Deva pot sa va 
spun ca in Legea 265 se precizeaza foarte clar, obligatoriu marcata usa din spate. Nu 
asta este cel mai mare impediment, ca este prinsa in nituri, ca este prinsa in suruburi, 
ca este autobanda, impedimentul cel mai mare este urmatorul: toate statiile de 
autobuze sunt pline cu masini particulare care nu au nimic inscriptionat pe ele si fac la 
negru Deva-Hunedoara, Deva-Simeria. A spus domnul ca nu s-au vopsit masinile.  

Stimate domn consilier, sa stiti ca, masinile sunt vopsite, unele cu vopsea alta cu 
autocolante. In cartea de identitate a masinii este specificata culoarea de baza plus alb, 
cand te duci in targ sa-ti vinzi masina, ca nu suntem atat de bogati cum a spus domnul 
Inisconi, insa avem o masina de taxi  si orice om care cumpara o masina stie ca a fost 
taxi. Tot noi astia care avem actele si platim impozitele si taxele la consiliul local la zi, 
dar cei care nu le fac, aia nu au nimic. Aveau niste rable de Dacii, ca daca dadeau intr-o 
groapa… …acum au, numai Volkswagen, de unde si le-au luat, ca nu le-au facut peste 
noapte. De la Deva-Hunedoara. 

 Daca toata lumea ar plati cum platesc aia, cei care sunt platiti din bugetul de stat 
ar lua salarii sau ba. Deci, domnilor consilieri sa stiti ca activitatea de taximetrie duce 
orasul asta si in sus si in jos , exact cum a spus acel domn consilier .  

Eu unde sa ma duc, eu platesc taxe si impozite, ca sa nu va mai spun ca locurile 
de taxi, putine cate sunt, sunt ocupate de alte personae sau cu masini pe care scrie ”de 
vanzare” si cu numar de telefon, deci acestea sunt problemele care se intampla, si mi-
ar conveni sa facem in asa fel incat sa discutam toate problemele, sa rezolvam toate 
problemele daca nu este si problema dumneavoastra si a noastra. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Maine la orice ora doriti ne putem intalni sa discutam. 

            Dl. Toader Valentin - Reprezentant asociatia taximetristilor 
La alegerea dumneavoastra, domnul Mihai are numarul meu de telefon, venim, 

nu venim tot orasul, venim niste reprezentanti, care stam de vorba cu dumneavoastra  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  

            Maine la ora 12 va astept la primarie sa discutam. 
            Dl. Toader Valentin - Reprezentant asociatia taximetristilor 

O sa venim. 
            Dl. Inisconi Ioan 
            Cand am spus ca sunt cei mai bogati am spus in ghilimele, ei traiesc pe patru 
roti si noi le mai punem o gramada de conditii, sa le lamurim acuma, nu stiu daca asta 
este solutia, solutia este sa eliminam pe cei care la primarie nu platesc nimic, pentru ca 
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el are un contract, isi ia 8, si dupa cat castiga, putinul acela care il castiga, mai da si la 
primarie, ceilalti nu dau nimic, cand ei fac front comun, ca am avut discutii cu ei 
destulule, cand ei fac front comun si il trag de maneca pe cel care nu este in legalitate 
cu masina si face taxi, tot pe ei ii ia politia, ca se leaga de nu stiu care de pe strada, de 
aceea am spus ca daca se face corpul de control, in hotararea de consiliu, in proiectul 
de hotarare sa fie si cine da amenzi, cat e cuntumul amenzilor, cum se incaseaza, ce 
sechestru se pune, altfel nu eliminam .. 
 Dl. Oana Nicolae Dorin         
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, tinand seama de 
amendamentul prezentat. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre . 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.335/2008 
 

Punctul 35 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea locurilor 

de asteptare sau de stationare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva; 
 Dl. Oana Nicolae Dorin         

Comisia juridica a avizat favorabil 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil.  

 Dl. Oana Nicolae Dorin         
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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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.336/2008 

 
Punctul 1 suplimentar 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.295/2008 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil.  

 Dl. Oana Nicolae Dorin         
            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 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.337/2008 
 
Punctul 2 suplimentar 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.296/2008 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil.  

 Dl. Oana Nicolae Dorin         
            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 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.338/2008 
 
Punctul 36 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008;  
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin         

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.339/2008 
 
Diverse 
Dl. Inisconi Ioan  
Inainte de diverse, as dori sa se verifice hotararile de consiliu care au fost cu 2/3 

 Dl. Oana Nicolae Dorin         
Am citit nota la inceputul sedintei 
Dl. Inisconi Ioan  
Nu, sa verifice fetele 
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 Dl. Oana Nicolae Dorin         
Categoric ca se verifica 
Dna Secretar Laura Sârbu 
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 6,7,8,30,31 se 

adoptă cu votul a 2/3.  
 Dl. Oana Nicolae Dorin         

2/3 din 21 
Dl. Ardelean Nelu 
Din totalul  consilierilor 
 
 
 

 Dl. Oana Nicolae Dorin         
Am un memoriu depus de 15 persoane care locuiesc toti pe strada Nicolae 

Grigorescu din Deva, care spun efectiv, ca sunt disperati, ne aduc aminte ca din luna 
decembrie 2006 s-au efectuat lucrari de canalizare pe strada lor si de atunci nu s-a mai 
facut nimic, rog compartimentul de specialitate sa se ocupe.    

Dl Borbeanu Simion Sandu 
Doresc sa fac cateva precizari care au legatura cu anumite obiective care 

mobileaza orasul. Confortul urban presupune in afara de incalzire, de apa, de curatenie, 
şi anumite obiective care sunt propri locuirii unui oras, cum ar fi o fântână arteziana, o 
statuie, un parc, sunt obiective care sunt necesare ca sa definesti un oras, daca noi ne 
rezumam doar la cerinte primare care inseamna caldura, aer, mancare, bautura, nu 
putem sa spunem ca traim intr-un oras, asta poti sa faci si pe un deal sau la o cabana la 
munte. A locui intr-un oras presupune sa ai niste dotari propri unui oras, cum ar fi, repet, 
o fântână arteziană, o statuie, un parc si spatii de agrement pentru copii pentru vârstnici 
si asa mai departe, deci ar trebui sa intelegem ca sunt necesare si asemenea dotari 
intr-un oras si candva trebuie facute si acestea, daca nu le facem acum cand sa le 
facem, pentru ca si aceasta generatie trebuie sa beneficieze si ea de asemenea dotari, 
pentru ca niciodata nu o sa fie suficienti bani sa le faci pe toate de fiecare data, daca nu 
le facem acum cand sa le facem?    

Dl Ţonea Vasile 
Domnilor colegi doresc sa va aduc la cunostinta o adresa care a fost facuta de 

grupul PSD, legat de faptul ca au fost sistate lucrarile la complexul comercial de la 
Sântuhalm. 

1. la  sedinta Consiliului local al municipiului Deva din data de 25 iunie 2008, si 
va rog sa retineti datele, proiectul privind trecerea unui teren din domeniul public in cel 
privat al municipiului Deva si schimbul acestui teren cu un altul apartinand firmei SC Bel 
Rom Patru SRL Miercurea Sibiului a fost respins prin votul consilierilor.   

Si acum intrebare, la data propunerii pentru a  vota acest proiect cunostea 
domnul primar, problemele semnalate ulterior    

2. Proiectul in cauza a fost repus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului local al 
municipiului Deva in data de 01 iulie 2008, deci la 5 zile, si a fost votat,  consilierii luând 
in considerare importanta obiectivului pentru comunitate. 

De ce nici la aceasta sedinta nu ati adus la cunostinta consilierilor existenta unor 
litigii cu vecinii din zona? 

3. Sa ne precizati daca terenul cu care Consiliul local Deva a facut schimbul este 
grevat de sarcini si face obiectul unor litigii in instantele de judecata. 
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4.  Cum va explicate ca ati emis autorizatie de constructie pe un teren public 
intrucât la data emiterii autorizatiei de constructie, 27.06.2008, Consiliul local al 
municipiului Deva, intrunit in data de 25.06.2008, respinsese acest proiect. 

In consecinta va rugam sa ne informati care este situatia exacta a terenului in 
cauza, care sunt prejudiciile create tertilor si daca Consiliul local al municipiului Deva 
este prejudiciat prin aprobarea acestui schimb de terenuri. 
 Dl. Oana Nicolae Dorin         

Compartimentul de specialitate sa raspunda in termenul legal 
Dl David Ioan 
 Ma adresez consiliului, mai bine spus persoanelor de specialitate din primarie, in 

numele locuitorilor din Cristur care nu vor sa faca petitii scrise ci vor sa rezolve prin 
intermediul meu, nu mai ca eu nu stiu sa le dau raspuns la toate problemele. 

 Reteaua de apa si canalizare nu este finalizata, a fost inceputa asfaltarea, nu 
stiu de ce in urma cu 2 luni, 2 luni si jumatate nu s-a mai facut nimic, oamenii se 
intreaba de ce? Sunt  
numeroase situatii in care nu se mai poate iesi din casa, nu s-au lamurit santurile de 
scurgerea apei pluviala, nu s-au facut podete, o serie intreaga de probleme. Un raspuns 
la intrebarea cand se vor ocupa de turnarea covorului asfaltic? cel putin pe partea pe 
care au inceput. 

A doua problema, as dori ca cei de specialitate din primarie sa se ocupe de 
circulatia traficului la Cristur, deci se circula cu trafic nu greu ci foarte greu, masinile, 
tirurile care ce transporta, unde transporta nu stiu, dar va spun se zguduie casele, nu 
sunt viteze exagerate, dar zguduie casa, nu va mai spun de praf si de restul. 

 A treia problema pe care doresc sa o ridic este problema apei si a canalizarii, 
am intrat in posesia unui proces verbal de predare a instalatiei de apa si canalizare de 
catre Apa Prod.  

Apa Prod in persoana domnului Arion a facut niste obiectiuni, obiectiuni de bun 
simt, motiv pentru care primaria a predat ca este functionala. Apa Serv-ul a considerat 
ca a preluat-o dar ca nu functioneaza, adevarul este ca nu functioneaza, deci cotele 
care preiau toata canalizarea satului Cristur este preluata prin repompare si introdusa in 
magistrala care vine de la Hunedoara. Nu am cunostinta ca acele pompe ar functiona la 
capacitate sau atunci cand trebuie, pentru ca in zonele joase respectiv, Ulita Mica, a 
fost atat de aproape de a iesi afara, nu a curs efectiv.  

A doua chestiune nu este apa, s-a functionat cu apa, s-a introdus apa rece 
pentru o perioada de timp, am mers pe teren, au fost incheiate contracte peste 100 de 
contracte, dar nu se poate introduce apa, din ce motiv, la intrarea in bazinele Cristur, 
trebuie sa existe o norma minima, e aceasta norma cateodata este cateodata nu este, 
deci acel aparat nu functioneaza ori e defect ori este neconform cu destinatia care i s-a 
dat. As dori raspunsuri la aceste probleme. 

Dl Szots Ludovic 
Cunoastem situatia de la Cristur foarte bine, cunoasteti si dumneavoastra, mai 

ales ca lucrati si la Apa Prod, deci, la partea de canalizare din satul Cristur noi 
consideram ca nu este nici o problema, au fost inclusiv delegatii de la Apa Prod, care 
au participat la receptia lucrarilor, a fost semnat procesul verbal la terminarea lucrarilor, 
in ceea ce priveste alimentarea cu apa intradevar s-au facut niste observatii pertinente 
din partea delegatiilor de la Apa Prod, suntem constienti ca aparatul de clorinare a apei 
nu functioneaza si datorita acestei cauze nu se da drumul la apa potabila din Cristur, 
este o problema tehnica care urmeaza sa fie remediate, plus ca mai avem niste 
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minusuri marunte atat la rezervorul de apa potabila  unde trebuie asigurate niste conditii 
de securitate mai deosebite. 

 Delegatul de la Apa Prod a semnalat niste obiectiuni la semnarea procesului 
verbal de terminare a lucrarilor, asta nu inseamna ca au si preluat atat spatiile de 
canalizare cat si de apa potabila. Sa stiti ca la canalizare functioneaza toate cele trei 
stati de pompare.            

Dl David Ioan 
In ce data a fost facuta receptia. 
Dl Szots Ludovic 
Mai bine de o luna a trecut de atunci, nu stiu data exacta. 
Dl Kovacs Francisc 
Vreau sa ridic problema defrisarii pe strada Aurel Vlaicu, doamna Secretar cine 

raspunde de problemele ridicate la diverse? 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Raspund compartimentele de specialitate 
Dl Kovacs Francisc 
De ce nu am primit raspuns? 
A doua problema,  problema cainilor din zona sindicatelor, nu s-a facut nimic.  
Doresc sa primesc o lista cu toate strazile din municipiul Deva care nu au apa 

potabila nu au canalizare, trebuie asigurate conditiile minime pentru acesti Deveni. 
  
 
 

Dl. Oana Nicolae Dorin         
Daca mai are cineva la punctul diverse, daca nu, consider că toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declare închise lucrările şedinţei. 
 
 

Deva, 12 august 2008 
 
 
              Preşedinte de şedinţă, 
                        Consilier,                     Secretar 
               Nicolae Dorin Oană                 Sârbu Laura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


