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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 21 noiembrie 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.2228/2008. 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinţă participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi 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. 
Doamna Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva 
Doresc să fac  un anunţ înainte de a intra în lucrările şedinţei. V-am înaintat 

proiectul privind aprobarea noului regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului 
local al municipiului Deva şi vă rugăm să-l studiaţi, să aduceţi modificări, să putem să-l 
aprobăm în şedinţa ordinară din decembrie. 

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

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 15 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl. Birău Mircea, dl. Morar 
Marcel, dl. Ghergan Florian şi d-na Oprişiu Corina. Întârzie la şedinţă dl. Pogocsan 
Ferdinand şi d-na Chişotă Roxana. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae 
Florin şi 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. 
  Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros La multi ani 
celor care şi-au aniversat ziua de naştere în această lună, respectiv domnilor Ardelean 
Nelu (05.11) şi Cuiava Dorel (13.11). 

Dl.Inişconi Ioan  
În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 

vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 11 
noiembrie precum şi procesul-verbal al şedinţei Consiliului local. 

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 11 noiembrie 2008, însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  



 2 

Sinteza procesului –verbal din data de 11 noiembrie 2008. 
Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.2192/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

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

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 5 puncte. S-au adoptat 5 hotarari, 
respectiv de la nr.431-435.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 11 noiembrie 
2008.  
 

Dl.Inişconi Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 11 

noiembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 11 noiembrie 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

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

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public 

impozite si taxe locale subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de 

casatorie neîntreruptă; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea vânzării locuintelor construite din fondurile statului, în baza 

Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de închiriere; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Incetarea inaintea termenului stabilit a contractului de inchiriere nr.6237 din 

30.03.2000 incheiat intre Consiliul local al municipiului Deva si ISC – 
Inspectoratul Teritorial in Constructii Vest, pentru spatiul cu alta destinatie 
situat in Deva, str.Avram Iancu, bl.H3, mezanin; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. 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   
8. Adoptarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.427/2003 prin care s-a 

aprobat tabelul-nominal cu solicitantii indreptatiti sa beneficieze de locuinte 
pentru tineret in regim de inchiriere in blocul P+3E cu 40 ap., situat in Deva, 
str.M.Eminescu, ulterior modificata;    

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
10. Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru 

locuintele situate in blocul ANL din Deva, str.M. Eminescu, bl.T1 si stabilirea 
chiriei pentru titularii de contract care au implinit vârsta de 35 de ani; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local nr.257/2008 privind aprobarea 

criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte 
si de repartizare a locuintelor din fondul locativ aflat in proprietatea statului si 
a municipiului Deva, administrat de Serviciul public local de asistenta sociala; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
12. Completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.484/2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajare grup sanitar pentru 

imobilul situat in Deva, str.N.Grigorescu, nr.45 B aflat in administrarea 
Serviciului public local de aistenta sociala Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

strada Ulita Mare – sat Cristur apartinator municipiului Deva”; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Sens giratoriu 

zona Dacia Service din municipiul Deva”; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

strada Bucovinei – sat Cristur apartinator municipiului Deva”; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

trotuar pe strada Mihai Eminescu in zona Bisericii Ortodoxe din municipiul 
Deva”; 

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

„Extindere cabinet reumatologie” Deva, aleea Transilvaniei, bl.9A, sc.1, ap.2, 
judetul Hunedoara; 

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

„Construire locuinta familiala P+M, garaj, piscina, imprejmuire” Deva, 
str.Flamingo, f.n., judetul Hunedoara; 

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

„Construire locuinta familiala P+M, garaj auto, imprejmuire” Deva, zona Licee, 
f.n., judetul Hunedoara; 

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

„Construire locuinta familiala P+1 si piscina”, „Construire locuinta P+M si 
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imprejmuire”, „Construire locuinta D+P+1+M şi imprejmuire” Deva, str.Coziei, 
f.n., judetul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic 

Zonal pentru „Etajare garaj existent” in Deva, str.Lastun, judetul Hunedoara; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Amenajare pod” Deva, str.Dorobanti, bl.34, sc.B, judetul Hunedoara; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire si dotare atelier confectii” Deva, str.Prelungirea Vulcan, zona 
Roci, nr.101, judetul Hunedoara; 

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

„Construire locuinte duplex” Deva, str.Zavoi, nr.20, judetul Hunedoara; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere spatiu comercial” Deva, str.M. Eminescu, nr.48, judetul 
Hunedoara; 

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

„Construire locuinta familiala P+1E” Deva, str.Prelungire I. Vulcan, f.n., judetul 
Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Construire spatii comerciale, platforme, alei, imprejmuire si utilitati ” Deva, 
str.Santuhalm, f.n., judetul Hunedoara; 

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

construire „Complex comercial” Deva, str.Bejan, f.n., judetul Hunedoara; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Construire bloc de locuinte S+P+3+M” Deva, str.Gheorghe Doja, nr.9, judetul 
Hunedoara;   

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
31. Aprobarea Actului aditional nr.5 la Contractul de executie de lucrari 

nr.33803/2006 incheiat intre Municipiul Deva si SC Romstrade SRL 
Bucuresti; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
32. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
33. Aprobarea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor, in conformitate cu 

prevederile Legii nr.15/2003, republicata; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
34. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    



 5 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
36. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.219/2008; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
37. Trecerea unui teren in suprafata de 72,00 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
38. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 72,00 mp., 

din domeniul privat al muncipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
39. Trecerea unui teren in suprafata de 2129,12 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
40. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 2129,12 mp 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, lângă Piata Garii; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
41. Trecerea unui teren in suprafata de 176 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
42. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 176 mp., din domeniul 

privat al muncipiului Deva, in favoarea domnului Aron Liviu; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
43. Trecerea unui teren in suprafata de 262,00 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
44. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 262,00 mp. din domeniul 

privat al municipiului Deva, in favoarea SC Dor Pluricomprest SRL Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
45. Trecerea unui teren in suprafata de 10,00 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
46. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 10,00 mp., din domeniul 

privat al muncipiului Deva, in favoarea domnului Sicoie Ioan Nicolae; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
47. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
48. Aprobarea retragerii concesiunii atribuita Societatii Comerciale Publiserv 

Goscom SA pentru neplata la termen a redeventei anuale la contractul de 
concesiune nr.70/2002; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
49. Schimbarea destinatiei si denumirii Pietei Agralimentare Centrale in Centrul 

Comercial – Piata Agroalimentara Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    



 6 

50. Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva 
cu SC Central Market SRL Deva, in vederea administrarii Centrului Comercial 
– Piata Agroalimentara Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
51. Numirea comisiei  de evaluare a ofertelor şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului public 
comunitar de salubrizare al municipiului Deva -  pentru activitatea de   
precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a 
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 
regim special din municipiul Deva, pentru activitatea de   măturat, spalat, 
stropit şi întretinere a cailor publice din municipiul Deva şi pentru activitatea 
de colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile 
celor menajere - mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc. 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
52. Aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare intre Agentia Nationala de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara si Municipiul Deva pentru realizarea 
cadastrului general pe teritoriul administrativ al Municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
53. Trecerea Teatrului Municipal Deva din subordinea Consiliului local al 

municipiului Deva in subordinea Consiliului judetean Hunedoara; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
54. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii precum si de modificare a 

regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale 
Consiliului local al municipiului Deva;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    

II.  Diverse 

Faţa de ordinea de zi prezentata propun  retragerea punctelor 49 şi 50 de pe 
ordinea de zi şi suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 

1.    Aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2009 
o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita de Comisia sociala de 
analiza a solicitarilor de locuinte destinate inchirierii; 

2.    Aprobarea asocierii Municipiului Deva cu Colegiul Tehnic Energetic 
“Dragomir Hurmuzescu” in vederea depunerii proiectului “Stay in school, fii 
cool !” la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, pentru finantare 
nerambursabila, precum si a cofinantarii proiectului mentionat; 

3.    Acordarea avizului consultativ pentru directorii de unitati scolare admisi la 
concursul organizat de Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara in 
perioada 01 – 10 noiembrie 2008 pentru ocuparea functiei de director si 
director adjunct; 

4.    Aprobarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a manifestarilor din 
luna decembrie 2008, prilejuite de sarbatorile Craciunului si a Anului Nou; 

5.    Aprobarea cotizatiei municipiului Deva la Asociatia Municipiilor din 
Romania; 
6.    Modificarea si completarea Devizului General ce a facut parte integranta din 
Studiul   
      de fezabilitate la investitia “Parcul Bejan Deva”; 
7.    Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008 
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8.    Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind 
organizarea comisiilor de specialitate;  

Dl.Inişconi Ioan 
Supun la vot ordinea de zi modificata.        

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 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 1,2,8,11-17,31,33,34,51-54, pct. 
suplimentar 1, 3, 6 se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 
alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 3,18-30,50, 
pct.suplimentar 2,4,5 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar 
potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 4-7,9,10,32,35-49 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.   
De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele 38,40,51,53 necesita vot 
secret. 
 
I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

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

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favoarbil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.436/2008 
 

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

stat de functii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva 
aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Deva;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favoarbil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.437/2008 
 
 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea 

„Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă;  
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe  
Comisia de cultura  a avizat faviorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.438/2008 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
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.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl.Inişconi Ioan  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.439/2008 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si 

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

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.440/2008 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind încetarea inaintea 

termenului stabilit a contractului de inchiriere nr.6237 din 30.03.2000 incheiat intre 
Consiliul local al municipiului Deva si ISC – Inspectoratul Teritorial in Constructii Vest, 
pentru spatiul cu alta destinatie situat in Deva, str.Avram Iancu, bl.H3, mezanin;  

Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Panduru Carol 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.441/2008 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre 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; 

În sală este prezentă şi doamna Chişotă Roxana. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.442/2008 
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Punctul 8  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea formei 

finale a 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.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.443/2008 
 

Punctul 9  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotararea Consiliului local nr.427/2003 prin care s-a aprobat tabelul-nominal cu 
solicitantii indreptatiti sa beneficieze de locuinte pentru tineret in regim de inchiriere in 
blocul P+3E cu 40 ap., situat in Deva, str.M.Eminescu, ulterior modificata;  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.444/2008 
 

Punctul 10  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in 
blocul ANL din Deva, str.M. Eminescu, bl.T1 si stabilirea chiriei pentru titularii de 
contract care au implinit vârsta de 35 de ani;  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.445/2008 
 

Punctul 11  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificarii Hotararii Consiliului local nr.257/2008 privind aprobarea criteriilor de stabilire 
a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si de repartizare a locuintelor 
din fondul locativ aflat in proprietatea statului si a municipiului Deva, administrat de 
Serviciul public local de asistenta sociala;  
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Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.446/2008 
 

Punctul 12  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea anexei 

nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.484/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.447/2008 
 

Punctul 13  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate pentru amenajare grup sanitar pentru imobilul situat in Deva, 
str.N.Grigorescu, nr.45 B aflat in administrarea Serviciului public local de aistenta 
sociala Deva;  

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 448/2008 
 

Punctul 14  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Ulita Mare – sat Cristur 
apartinator municipiului Deva”;  

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.449/2008 
 

Punctul 15  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Sens giratoriu zona Dacia Service din 
municipiul Deva”; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Lucrările sunt gata! În condiţiile acestea votăm? 
 
Dl.Inişconi Ioan  
Exact. Să explice cineva. 
Dl.Radu Dorin 
Nu am înţeles întrebarea. 
Dl.Panduru Carol 
A întrebat dacă este gata! 
Dl.Radu Dorin 
Lucrările au apărut datorită faptului că s-a făcut sensul de la Real, care a trebuit 
executat.  

În condiţiile acestea a trebuit modificat pentru sensul de la Dacia Service. Proiectul a 
fost făcut înainte de a apărea sensul giratoriu de la Real, dar între timp a apărut şi 
acesta şi a trebuit modificat pentru sensul giratoriu de la Dacia Service, ca să se facă 
racordul cu sensul de la Real. Automat au apărut lucrări în plus. 

Dl.Inişconi Ioan 
Aţi venit după 6 luni cu documentaţia aceasta, cu care puteaţi veni în timp util. 

Sensul giratoriu de la Real este un proiect şi sensul giratoriu de la Dacia Service alt 
proiect. Trebuia să veniţi în timp util să spuneţi că faceţi şi racordul, că este normal să 
facem şi racordul.  

Dl.Radu Dorin 
 Am fost obligaţi să-l facem. 

Dl.Inişconi Ioan 
Puneţi consilierii în situaţia de a adopta retroactiv şi lucrurile acestea se fac în 

nişte termene. Trebuia să veniţi cu constructorul să spuneţi “domnule, mai trebuie să 
facem şi reţeaua asta”. Asta spune domnul Vasile şi avea dreptate, trebuie să-i dau 
dreptate. 

Dl.Toma Gheorghe 
Nu a fost gândită înainte legătura? 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu a fost gândită înainte, din păcate.  Aici este de vină compartimentul de 
specialitate.  

Veniţi cu ele în timp util, altfel vă spun că nu o să treacă lucrurile astea, pentru că 
nimeni nu vrea să răspundă pentru nişte lucruri care sunt scărpinate după ureche.  

Eu mă abţin, nu pot să fac asta. Vă rog frumos sunteţi sub un mic semn de 
întrebare, să nu spun altceva, pentru că veniţi cu ele târziu. Lucrurile trebuie să se 
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producă întâi în consiliu şi după aceea real în teren, nu le punem în teren şi ne puneţi în 
faţa faptului împlinit. 
            În  sală este prezent şi domnul Pogocsan Ferdinand. 
            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 
                     6 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Toma Gheorghe, Dl. Kovacs                                       
                                      Francisc, Dl. Inişconi Ioan, D-na Mateucă 

Mădălina,  
  Dl. Samoilescu Ioan Gabiel) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                     6 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Toma Gheorghe, Dl. Kovacs                                       
                                      Francisc, Dl. Inişconi Ioan, D-na Mateucă 

Mădălina,  
  Dl. Samoilescu Ioan Gabiel) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                     6 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Toma Gheorghe, Dl. Kovacs                                       
                                      Francisc, Dl. Inişconi Ioan, D-na Mateucă 

Mădălina,  
  Dl. Samoilescu Ioan Gabiel) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                     6 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Toma Gheorghe, Dl. Kovacs                                       
                                      Francisc, Dl. Inişconi Ioan, D-na Mateucă 

Mădălina,  
  Dl. Samoilescu Ioan Gabiel) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                     6 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Toma Gheorghe, Dl. Kovacs                                       
                                      Francisc, Dl. Inişconi Ioan, D-na Mateucă 

Mădălina,  
  Dl. Samoilescu Ioan Gabiel) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                     6 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Toma Gheorghe, Dl. Kovacs                                       
                                      Francisc, Dl. Inişconi Ioan, D-na Mateucă 

Mădălina,  
  Dl. Samoilescu Ioan Gabiel) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                     6 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Toma Gheorghe, Dl. Kovacs                                       
                                      Francisc, Dl. Inişconi Ioan, D-na Mateucă 

Mădălina,  
  Dl. Samoilescu Ioan Gabiel) 

A fost adoptată Hotărârea nr.450/2008 
 

Punctul 16  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Bucovinei – sat Cristur 
apartinator municipiului Deva”; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Când văd 48,69%, mă deranjează. Chiar când s-a pus proiectul, s-a făcut pe 

strada aceea,  să ceri o suplimentare de 50%? Asta îmi este foarte greu de înţeles. Ce 
a putut apărea aici? 
 Dl.Radu Dorin 
 Studiul de fezabilitate a fost aprobat în 2004 şi atunci s-a cerut să se facă 
modernizarea în faţă la şcoală, deci pe strada Bucovinei, până la capătul străzii. Din 
2004 până în prezent şi partea care nu a fost prinsă în proiect, s-a degradat şi am fost 
obligaţi să o facem şi pe aceea. Au fost lucrări  care nu au fost prinse în proiectul iniţial. 
 Dl.David Ioan 
 Doresc să fac precizări, sunt consilier de Cristur. Într-adevăr proiectul a fost făcut 
numai de la şcoala maghiară, pentru că până la şcoala maghiară era betonat din anul 
1984. La vremea când s-a făcut proiectul nu era proiectul de apă şi canalizare. Ulterior, 
s-a amânat asfaltarea pentru a se realiza apa şi canalizarea care a distrus tot şi atunci a 
trebuit refăcută complet toată infrastructura de rezistenţă, plus asfaltul turnat. Mi se pare 
absolut normal să se facă în condiţiile acestea. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu mi se pare normal ca lucrările dintr-un proiect să aibă jumătate de stradă şi 
din 2004 până acum cealaltă jumătate. 

Dl.David Ioan 
Până acolo era betonat. Reţineţi, până la şcoala maghiară erau plăci de beton pe 

care urma să se toarne un strat subţire de asfalt, neluându-se  în considerare că va fi 
făcut proiectul de apă şi canalizare. În momentul de faţă betonul a fost tăiat, spart şi a 
trebui umplut la loc, a  trebuit în anumite locuri sa fie făcute reparaţii serioase, în aşa fel 
încât stratul de asfalt să fie pus pe ceva solid. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Am înţeles. Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.451/2008 
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Punctul 17  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare trotuar pe strada Mihai Eminescu 
in zona Bisericii Ortodoxe din municipiul Deva”; 

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

 Dl.Inişconi Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.452/2008 
 

Punctul 18  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere cabinet 
reumatologie” Deva, aleea Transilvaniei, bl.9A, sc.1, ap.2, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.453/2008 
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Punctul 19  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
familiala P+M, garaj, piscina, imprejmuire” Deva, str.Flamingo, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.454/2008 
 
 
 
 

Punctul 20  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
familiala P+M, garaj auto, imprejmuire” Deva, zona Licee, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.455/2008 
 

Punctul 21  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
familiala P+1 si piscina”, „Construire locuinta P+M si imprejmuire”, „Construire locuinta 
D+P+1+M şi imprejmuire” Deva, str.Coziei, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.456/2008 
 
 

Punctul 22  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Etajare garaj 
existent” in Deva, str.Lastun, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.457/2008 
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Punctul 23  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare pod” 
Deva, str.Dorobanti, bl.34, sc.B, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.458/2008 

 
 
 
 
 
Punctul 24  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire si dotare 
atelier confectii” Deva, str.Prelungirea Vulcan, zona Roci, nr.101, judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.459/2008 
 

Punctul 25  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinte 
duplex” Deva, str.Zavoi, nr.20, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.460/2008 
 

Punctul 26  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spatiu 
comercial” Deva, str.M. Eminescu, nr.48, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.461/2008 
 

Punctul 27  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
familiala P+1E” Deva, str.Prelungire I. Vulcan, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.462/2008 

 
 
 
Punctul 28  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire spatii 
comerciale, platforme, alei, imprejmuire si utilitati ” Deva, str.Santuhalm, f.n., judetul 
Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.463/2008 
 

Punctul 29  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Complex 
comercial” Deva, str.Bejan, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Aş vrea puţină detaliere asupra subiectului. 
D-na Olga Predoiu 
Proprietarul terenului este o societate Medron care vinde firmei Alpha Property 
terenul.  

Aceasta doreşte să construiască complexul comercial. Este conform P.U.G.-ului în 
U.T.R. 5 şi va amenaja spaţii verzi în procent de 43%, care este mult peste norma 
prevăzută în legislaţie. Va asigura parcări conform regulamentului general de urbanism. 
Procentul de ocupare a terenului este de 12%, deci se încadrează zonei de 35%. 
Procentul de ocupare existent este 5,3%. Funcţiunile complementare admise sunt 
servicii publice, accese pietonale, carosabile, parcaje ş.a.m.d. 

Dl.Inişconi Ioan  
 Unde este amplasat, întreabă domnul consilier, unde este amplasat mai exact? 

D-na Olga Predoiu 
 Către Bejan. 

Dl.Toma Gheorghe 
Dincolo de piaţa aia mică, a ruşilor? 
D-na Olga Predoiu 
Da. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.464/2008 
 

Punctul 30  



 25 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire bloc de locuinte 
S+P+3+M” Deva, str.Gheorghe Doja, nr.9, judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.465/2008 
 

Punctul 31  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

aditional nr.5 la Contractul de executie de lucrari nr.33803/2006 incheiat intre Municipiul 
Deva si SC Romstrade SRL Bucuresti; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de comert a avizat favorabil, cu o completare din partea doamnei 
Mateucă, o  

observaţie privind calitatea lucrărilor. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Nouă ni s-a adresat o cerere de prelungire a contractului de la Romstrade. Ni s-a 
spus că i-au împiedicat să execute lucrările de asfaltare, lucrările de canalizare care se 
efectuează în oraş. Nu ştiu cât au efectuat ei din contract, din lucrările cuprinse în 
contract, cât mai au de efectuat. Lucrările acestea de canalizare au început acum şi nu 
cred că i-a împiedicat prea tare să-şi continue lucrările. 
 Am  eu rezervele mele în privinţa calităţii lucrărilor pe care le execută această 
firmă, ştie şi compartimentul de specialitate. 

Dl.Inişconi Ioan  
 Firma Romstrade a primit un contract - şi poate să spună compartimentul de 
specialitate că trebuie să ştiţi contractul acesta pe de rost, ca toate contractele, eu nu-
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mi aduc acum aminte -  în contractul respectiv aţi prins clauze clare de întârziere, de 
nerespectare a termenelor, de nerespectare a calităţii? 
 Dl.Popa Ioan 
 Sunt, dar trebuie luată în considerare lipsa de materiale.  

Dl.Inişconi Ioan  
Nu ne interesează pe noi materialele. 
Dl.Popa Ioan 
Ştiţi că nu a fost bitum, că nu  au avut materiale. 
Dl.Inişconi Ioan  
Este treaba lui, nu este treaba Consiliului local. 
Dl.Popa Ioan 
Cine vrea să vină să verifice lucrările conform contractului, poate să vină să 
mergem pe  

teren, verificăm. Suntem dispuşi când doreşte doamna. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Dacă firma solicită o prelungire a termenului pentru că ea nu s-a putut 
aproviziona din lispa specialiştilor ei sau a oamenilor ei sau a orice vreţi să spuneţi 
dumneavoastră, noi nu suntem dispuşi să prelungim un astfel de termen. 
 Dacă se spune aici - ce a spus doamna Mateucă - că de fapt ei au fost 
împiedicaţi, trebuie să-mi spuneţi mie că au fost impiedicaţi să lucreze pe anumite străzi 
pentru că acolo urma să fie canalul? Eu ştiu că s-au betonat toate, s-au asfaltat toate şi 
acum trebuie făcut canalul. Deci, nu din cauza dumneavoastră, nu din cauza Primăriei 
nu au lucrat ei. Spuneţi atunci care este adevărul că pentru o prelungire de termen 
înseamnă că el nu s-a angajat faţă de Primărie şi normal mi se pare să suporte nişte 
penalităţi, nu îi dăm nişte bani sau nu ştiu cum aţi scris în contract, de aceea vreau să-
mi spuneţi cum este contractul. 

Dl.Popa Ioan 
 Lucrările care au mai rămas, sunt foarte puţine, dar noi am sistat acum pentru că 
o să vină îngheţul şi nu se poate lucra. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Din câte îmi aduc eu aminte, contractul a fost încheiat în 2006 pe 12 luni. 12 luni 
s-au încheiat anul trecut, în 2007. Iarăşi veniţi la un an şi ceva după aceea să faceţi o 
prelungire de contract?! De 1 an jumătate, pe 36 de luni sau 2 ani! De ce nu sunteţi, nu 
spun transparenţi, dar haideţi să lămurim lucrurile. 

 
 
 
D-na Mateucă Mădălina  

 Doresc să vă citesc din cererea lui Romstrade pentru prelungirea contractului: 
“lucrările de canalizare care s-au executat pe anumite străzi ce fac parte din cadrul 
contractului mai sus menţionat au împiedicat execuţia straturilor asfaltice”. Asta scrie 
aici, nu scrie nici în referatul dumneavoastră că nu au putut efectua lucrările acestea că 
nu au avut bitum. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Vine după 2 ani, de ce nu au venit atunci să ceară? 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Au apărut lucrări suplimentare datorită diferenţei dintre lucrările proiectate iniţial 
şi cele ce trebuiesc executate conform realităţii din teren şi a solicitării beneficiarului. 

Dl.Inişconi Ioan  
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Proiectantul când a făcut proiectul nu a fost în teren, nu a ştiut realitatea din 
teren şi ne pune pe noi să  facem lucrări suplimentare. Întotdeauna găsim ceva 
suplimentar. 

Dl.Popa Ioan 
Nu erau în Studiul de fezabilitate toate lucrările. 
Dl.Inişconi Ioan  
Lucrările pe I.S.P.A. trebuia să înceapă într-un termen, i-a oprit cineva să 

lucreze. 
Dl.Popa Ioan 
Nu i-a oprit nimeni să lucreze. 
Dl.David Ioan 
Haideţi să vă spun, se leagă toate una de alta. Dacă vă aduceţi aminte, anul 

trecut am avut nişte discuţii foarte aprinse aici pe seama unor societăţi care au făcut 
reţele de apă şi canalizare, societăţi care exclud Apa Prod. Dacă vă aduceţi aminte a 
fost şi Metalexpres, ş.a.m.d., societăţi care nu au finalizat strada şi Romstrade nu a 
putut să se ţină de contract pentru că era tot o groapă şi o spărtură. Romstrade a intrat 
târziu anul trecut în toamnă, a intrat foarte târziu pe lucrări pe care trebuia să le facă 
primăvara tocmai pentru că respectivele societăţi nu şi-au  terminat lucrările pe apă şi 
canalizare, care nu le-au terminat din alt motiv. Au fost situaţii când au fost terminate 
sau finalizate, dar nu au fost plătiţi la vreme să poată finaliza lucrarea. Deci, toate se 
leagă una de alta. 

Dl.Inişconi Ioan  
Domnule David, vă spun altceva. Asta s-a întâmplat anul trecut. De ce atunci 

când au intrat în întârziere, nu au făcut o hârtie către Primărie? Să fi spus un fapt de 
atunci, nu după 1 an de zile. 

Dl.David Ioan 
Anul acesta s-au finalizat marea majoritate a lucrărilor de apă şi canalizare. Am 

avut alegeri, în preajma alegerilor nu s-a lucrat. 
Dl.Inişconi Ioan  
Prelungeşti un termen, ducem şi banii după termen. Conform contractului îi 

ducem termenul cu 1 an, deci dăm banii anul viitor când se execută lucrările, nu-i dăm 
din bugetul de anul acesta. 

Dl.David Ioan 
Avem reţele pe care încă nu le-am preluat, să ştiţi. Pe Merilor, pe toate străzile 

de sus nu am preluat pentru că lucrările nu sunt terminate. 
Dl.Inişconi Ioan  
Revin. De ce nu se respectă un contract?!  
D-na Secretar Sârbu Laura  
Sunt prevăzute până în 2009. 
Dl.Inişconi Ioan 
Este corect, dar se duc lucrările pănă la bugetul anului viitor. Noi ne-am angajat 

că facem nişte lucrări anul acesta, pe bugetul de anul acesta. 
Dl.Popa Ioan 
Avem 4-5 străzi unde se pozează acum conductele, după aceea urmează 

asfaltări. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule Popa, dumneata ai dreptate, dar trebuia să vină cu o hârtie atunci când 
a intrat,  

nu după 1 an. Contractul s-a încheiat acum 1 an, a fost pe 1 an de zile. 
 Dl.Popa Ioan 
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 Anul trecut a trebuit să asfalteze toate terenurile de la şcoli care nu erau 
prevăzute în contract. 

D-na Secretar Sârbu Laura  
Contractul acesta, dacă vă aduceţi aminte, a fost  primul contract şi firma 

respectivă realiza lucrările pe banii dumnealor şi noi aveam plata prevăzută până  în 
2009,  dacă nu mai mult. Dacă doriţi verificăm contractul şi vedeţi până când este 
prevăzută durata. Cert este că în 2009, dacă nu 2010 sau 2011.  
 Dl.Samoilescu Gabriel 
 Ca şi problemă de principiu, toate firmele care au contracte, în momentul când 
se apropie scadenţa, dacă mai au din motive obiective, plecăm de la buna credinţă că 
sunt lucruri care trebuie făcute, înainte de a se termina contractul cu o săptămână, cu o 
zi, o zi după, sunt lucruri de înţeles, vine cu o justificare “nu putem intra acolo pentru că 
este şanţ, este canal, urmează să fie, va fi”, dar nu ne mai puneţi în situaţia ca după ani 
de zile să aprobăm anumite lucruri. Este o chestie de principiu. Toată lumea este de 
acord să se facă tot ce trebuie, asfaltări, că este pentru comunitatea noastră. De aceea 
am fost aleşi aici să ajutăm oamenii.  
 Ca o chestie de principiu, să nu mai admitem perioade care trec de bunul simţ. 
Hai că se întămplă o săptămână, o lună, aia este altceva, dar cum se trece cu bugetul 
de pe un an pe altul, sunt lucruri care nu sunt corecte şi noi trebuie să le admitem 
anumite treburi. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Să le impunem. Să le dăm o mână de ajutor să realizeze şi dacă nu se poate 
realiza că sunt cazuri în care nu se poate realiza la termen, să venim aici să discutăm, 
să prelungim din timp să ştie omul ce are de făcut. 
 Dl.Samoilescu Gabriel 
 Nu se pune problema să nu prelungim. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Veniţi după 1 an de zile după ce s-a încheiat contractul, 1 an! 
 Dl.Samoilescu Gabriel 
 Adică, noi apărem ca nişte oameni care nu ne dăm seama de nişte lucruri, ori 
nişte complici la ceva. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu este vorba de complicitate. 
 Dl.Samoilescu Gabriel 

Aşa este din moment ce aprobi după 1 an şi ceva că el zice domnule, spune că 
ăia ori sunt nişte păcălici, habar nu au ce votează ori  au nişte interese de au votat după 
1 an.  

Atunci, haideţi să le cerem la toţi cei care au contracte cu Primăria, când li se 
apropie termenul scadent, dacă au nişte probleme, dacă nu se poate ceva, să facă un 
act care se înregistrează, ni se prezintă şi atunci noi suntem de acord cu bunul mers al 
lucrurilor. 
 Dl.Inişconi Ioan 

O să ajungem ca la un constructor să cerem nişte penalităţi că a întârziat 1 lună, 
2 sau 3 şi să vedeţi cum toţi o să vină în  termen cu hârtiile.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu aş propune ca la următoarele contracte să se prevadă: ”prelungirea duratei 

de executare se  poate face numai în condiţiile în care înainte de expirarea contractului 
cu 30 de zile se solicită prelungirea”. 

 
Dl.Inişconi Ioan 
De acord. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Deci, să fie expres stipulat în contract “prelungirea duratei de execuţie se poate 

face doar în condiţiile în care se solicită această prelungire cu 30 de zile înaintea 
termenului de finalizare a lucrării”. 

Dl.Inişconi Ioan 
Şi prevăzute penalităţi de întârziere, nu se poate aşa! Noi suntem penalizaţi 

pentru tot felul de fleacuri şi ei niciodată nu sunt penalizaţi că nu-şi fac treaba. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, cu specificaţia să ţină seama 
executivul de ceea ce a spus domnul consilier Oană. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan şi D-na 

Mateucă  
    Mădălina) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan şi D-na 

Mateucă  
    Mădălina) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan şi D-na 

Mateucă  
    Mădălina) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan şi D-na 

Mateucă  
    Mădălina) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan şi D-na 

Mateucă  
    Mădălina) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan şi D-na 

Mateucă  
    Mădălina) 

A fost adoptată Hotărârea nr.466/2008 
 

Punctul 32  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.467/2008 

Punctul 33  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor 

suplimentare de atribuire a terenurilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, 
republicata;  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.468/2008 
 

Punctul 34  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererilor 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.469/2008 

Punctul 35  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.470/2008 
 

Punctul 36  



 32 

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

la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.219/2008;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.471/2008 
 

Punctul 37  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 

in suprafata de 72,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;   
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.472/2008 
 

Punctul 38  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin 

licitatie publica a unui teren in suprafata de 72,00 mp., din domeniul privat al muncipiului 
Deva;   

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.6 si 7 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. pentru art.6, 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru articolul 6, comisia de selectare a ofertelor şi membrii supleanţi, propun  

următorii membrii: Dl. Borbeanu Simion, D-na Chişotă Roxana, Dl. Cuiava Dorel, 
Dl.Ghergan Florian, iar ca membrii supleanţi: Dl. Pogocsan Ferdinand, Dl. Toma 
Gheorghe, Dl. Ţonea Vasile şi Dl. Samoilescu Ioan Gabriel. 

Pentru  articolul 7, comisia de  soluţionare a contestaţiilor propun pe domnul 
Kovacs Francisc. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 
propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi valabil exprimate, 17 
voturi valabile. 
 Art.6 – Comisia de selectare a ofertelor şi membrii supleanţi: 
- Dl. Borbeanu Simion – 17 voturi “pentru” 
- D-na Chişotă Roxana – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Cuiava Dorel – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Ghergan Florian – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horia - 17 voturi “pentru” 
- Dra Nutu Silviana -17 voturi “pentru” 
- Dra Biro Diana -17 voturi “pentru” 
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Membrii supleanţi: 
- Dl.Pogocsan Ferdinand – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Samoilescu Ioan Gabriel – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Ţonea Vasile – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Toma Gheorghe – 17 voturi “pentru” 

Art.7 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
- Dl.Kovacs Francisc – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Socol Augustin– 17 voturi “pentru” 
- D-na Viorica Nicula – 17 voturi “pentru” 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.473/2008 
 
Punctul 39  

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

in suprafata de 2129,12 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Stimaţi colegi, eu spun că punctul acesta a fost pus pe ordinea de zi neinspirat. 

De ce spun treaba aceasta?! Ştiţi foarte bine ce scandal am avut până la momentul 
realizării aşa cum este realizată autogara actuală din Deva. În urma privatizărilor 
anterioare, cel care a intrat în posesia locului actual al autogării a devenit proprietar şi 
Deva a rămas fără autogară. Am făcut efortul acesta, s-a  realizat prin asociere în 
participaţiune între noi, Consiliul local şi constructor respectiv BV Dasler autogara. Dacă 
noi, Consiliul local, trecem terenul în domeniul privat, va deveni proprietar şi pe clădire 
şi pe teren şi va face iar ce vrea şi ne putem trezi în situaţia ca Deva să nu aibă 
autogară. Se poate tranforma în orice pentru că este proprietar şi nu-l poate nimeni 
împiedica să facă lucrul acesta. De ce să nu avem şi noi control, Consiliul local, să nu 
avem siguranţa că oferim locuitorilor Devei un spaţiu destinat autogării? Drept pentru 
care, eu sunt împotriva acestui proiect. 
 Dl. Jarnea Horea 
 La punctul următor dacă v-aţi uitat, este un articol care stipulează interzicerea 
schimbării destinaţiei imobilului de autogară timp de 25 de ani. Interdicţia se notează în 
Cartea Funciară la sarcini. 
 Dl.David Ioan 
 BV Dasler era  transportator şi transportator a rămas. Obiectul lui de activitate 
principal este transportul. A construit această autogară tocmai pentru a asigura 
transport de persoane în Deva şi celelalte localităţi. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Bun, eu pun o întrebare. Aveţi dreptate, este transportator şi nu mă gândesc că o 
să vândă sau nu 25 de ani. Rămâne asocierea între Consiliul local şi această societate 
comercială în condiţiile în care noi nu mai avem nimic? Cu ce rămânem noi în asociere? 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 Cu nimic. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Atunci cum ne-am asociat? Noi cu numele nostru şi ei cu... 
 Dl.Jarnea Horea 
 La început ne-am asociat cu terenul, le-am pus terenul la dispoziţie. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Am înţeles. Rămâne un semn de întrebare pentru că aici nu se specifică cu 
asocierea ce facem. 
  
 
 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 Noi încasăm banii la bugetul local şi ei sunt obligaţi să păstreze obiectul de 
activitate, să nu schimbe destinaţia. 

Dl.Ţonea Vasile  
 Dacă devine proprietar, face ce vrea. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Dacă este clauză contractuală nu poate să facă timp de 25 de ani.  
Dl.Samoilescu Gabriel 

 În orice oraş civilitat, lângă gară este autogară. Mie mi se pare foarte mic un 
termen de 25 de ani ca un oraş să rişte să rămână fără o staţie de autogară legată de 
gară. Luaţi Paris, luaţi ce vreţi, există ceva cuplat la transportul C.F.R.. Nu punem la 
îndoială, dar se poate întâmpla orice. Domnul poate deceda, poate  da faliment, nu-i 
merge treaba. În momentul în care este proprietar pe absolut totul, vinde la unul care 
face lângă gară de exemplu nişte depozite.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Este specificat termenul de 25 de ani. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Peste 25 de ani! Vi se pare normal ca, copilul dumneavoastră peste 25 de ani 

când vine de la facultate, de nu ştiu unde să nu poată lua un autobuz? 
Dl.Toma Gheorghe 
Dacă facem un calcul, vis-a-vis de chiria pe care o plăteşte el pe teren, respectiv 

în 25 de ani şi calculul cu care dă la Primărie respectiv banii cu care cumpără terenul. 
Ce este mai eficient? 
 Dl.Jarnea Horea 

În momentul de faţă plăteşte o cotă de asociere 15 % din  valoarea beneficiului, 
dar nu mai puţin de 3 mii de euro pe an. În 25 de ani ar fi 75 de mii de euro. 

Dl.Toma Gheorghe 
Bun şi atunci, în condiţiile astea cam la cât este? 

 Dl.Jarnea Horea 
Ei plătesc 14 miliarde. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
Nici nu are importanţă aspectul economic aşa de mult. Un oraş nu poate risca să 

rămână fără o autogară sau ceva cuplat la mijlocul de transport C.F.R.. Chiar dacă se 
câştigă 1 leu sau se pierd 10, un oraş nu poate rămâne fără acel ceva. Haideţi să fim 
oameni responsabili. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Nu putem să rămânem fără autogară, nu noi de aici ci comunitatea, oraşul. 
Dl.Samoilescu Gabriel 
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Sigur că da! Şi aşa s-a restrâns mult, a fost atâta tam-tam cu autogara, că nu 
mai este, că oamenii stau pe nu ştiu unde, şi aşa este înghesuit acolo. Mergeţi acum cu 
maşina mică că trebuie să înconjori pe lângă taximetrişti şi este aşa cum este.  

Dacă omul va fi proprietar 100%, se riscă ca într-un interval de timp, poate să fie 
şi de 50 de ani, dar oraşul acesta şi peste 50 de ani trebuie să aibă cuplat la mijlocul de 
transport C.F.R.. , că nu toată lumea o să aibă maşină şi nu toată lumea are bani de 
taxi. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu aş ruga să se retragă de pe ordinea de zi acest proiect pentru a verifica. 

Vreau să vin cu argumente legale solide. Clauza prin care în contractul de vânzare-
cumpărare se interzice după ce devine proprietar timp de 25 de ani să schimbe 
destinaţia spaţiului, este lovită de nulitate. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Este de comun acord, este opinia lui. 
 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu putem să-l obligăm. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu-l obligăm, este de comun acord. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Instanţa de judecată la 30 de zile după ce s-a întăbulat, poate propune radierea 

din cartea funciară. 
Ca să nu avem discuţii, o să verific, să vin cu acte. Eu aş propune să nu ne 

grăbim. Dacă se anulează clauza respectivă, rămâne oraşul din nou fără autogară. Nu 
putem să riscăm. 

Propun amânarea proiectului de pe ordinea de zi. 
Dl.Inişconi Ioan 
Supun la vot propunerea de amânare a proiectului de pe ordinea de zi. 
 S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
                                  5 împotrivă (Dl. Oancea Nicolae Florin, Dl. Lazăr Danil, 

Dl.Cuiava  
       Dorel, D-na Chişotă Roxana şi Dl. Panduru 

Carol) 
Acest proiect de hotărâre a fost amânat. 
 

Punctul 40  
Dl.Inişconi Ioan 
Întrucât punctul 39 de pe ordinea de zi a fost amânat, acest proiect nu mai are 

obiect. 
Supun la vot amânarea proiectului de pe ordinea de zi. 
 S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
                                  5 împotrivă (Dl. Oancea Nicolae Florin, Dl. Lazăr Danil, 

Dl.Cuiava  
       Dorel, D-na Chişotă Roxana şi Dl. Panduru 

Carol) 
Acest proiect de hotărâre a fost amânat. 

Punctul 41  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 

in suprafata de 176 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            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 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

A fost adoptată Hotărârea nr.474/2008 
 

Punctul 42  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 

directa a unui teren in suprafata de 176 mp., din domeniul privat al muncipiului Deva, in 
favoarea domnului Aron Liviu;  

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

            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 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2 abţineri (Dl. Kovacs Francisc şi D-na Mateucă Mădălina) 

A fost adoptată Hotărârea nr.475/2008 
 

Punctul 43  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 

in suprafata de 262,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;   
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.476/2008 
 

Punctul 44  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 

directa a unui teren in suprafata de 262,00 mp. din domeniul privat al municipiului Deva, 
in favoarea SC Dor Pluricomprest SRL Deva;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.477/2008 
 

Punctul 45  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 

in suprafata de 10,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.478/2008 
 

Punctul 46  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 

directa a unui teren in suprafata de 10,00 mp., din domeniul privat al muncipiului Deva, 
in favoarea domnului Sicoie Ioan Nicolae;  

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

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



 40 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.479/2008 
 

Punctul 47  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.480/2008 
 

Punctul 48  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

retragerii concesiunii atribuita Societatii Comerciale Publiserv Goscom SA pentru 
neplata la termen a redeventei anuale la contractul de concesiune nr.70/2002;  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl.Ţonea Vasile 
Stimaţi colegi, eu nu înţeleg de ce a venit aşa de târziu acest proiect pe ordinea 
de zi?! De  

ce a trebuie să aşteptăm 2 ani, să constatăm că 2 ani nu s-au plătit redevenţele şi să 
venim acum să anulăm? Este drept că nu am nimic împotrivă să votez pentru anularea 
contractului şi retragerea concesiunii, dar este prea târziu. Nu avem structuri organizate 
în Primărie care să urmărească cine nu plăteşte redevenţele, să-i atenţionăm? Sunt 
nişte termene, cel mult de 6 luni, dar nu de 2 ani. 

Eu nu înţeleg când managementul acestei societăţi este bun şi când este rău! 
Zilele trecute am văzut în presa locală că era lăudată, cu bulină albă conducerea de 
acolo pentru modul cum a administrat piaţa. Peste 3 zile s-a revenit. Numai în România 
Mare se întâmplă aşa, azi eşti bun, mâine eşti prost. Nu se poate aşa ceva! 

Dl. Jarnea Horea 
În contract este stipulată plata până la 31 decembrie anul în curs. Deci, 

reprezenta anul 2007 şi 2008, pentru că  s-a modificat trebuia să plătească lunar o 
anumită sumă, de 6 mii de lei. 

Dl.Inişconi Ioan  
A venit târziu cu lucruri care se întâmplau cu bugetul de pe anul trecut.  

Redevenţa pentru 2007 trebuia plătit în ianuarie şi să luăm de atunci măsuri. Încă ceva, 
nu este specificat  în acest proiect de hotărâre cum se preia restul sau cum se 
recuperează suma, de la cine se recuperează, cine este tras la răspundere pentru 
proasta gestiune, că până la urmă este proastă gestiune. Vrem să vedem tot ce s-a 
întâmplat acolo în piaţă, este o comisie, mai este cineva sau ei pleacă bine merci cu 
geamantanele pline şi atât?! 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Consider că, să putem să votăm această retragere de concesiune, cred că ar 

trebui să avem o situaţie reală, când a început de fapt, cine a început, ce pagubă a 
produs şi care sunt consecinţele şi contractul de concesiune, să vedem ce clauze şi ce 
responsabilităţi au, nu numai retragem contractul de concesiune. Retragem contractul 
de concesiune şi urmează să răspundă pentru aia, pentru aia şi pentru aia şi cine?! 

Propun să se retragă de pe ordinea de zi acest proiect pentru a ajunge să ştim 
situaţia. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Am o rugăminte. Apreciez spiritul dumneavoastră critic, dar vă spun că a retrage, 

orice de pe ordinea de zi, un proiect … Aţi avut materialele de 8 zile, a făcut executivul 
tot efortul pentru a vă pune toate materialele la dispoziţie! 

Dl.David Ioan 
Comisiile de specialitate au fost în piaţa, în vederea discutării astăzi a hotărârilor 

care au fost retrase de pe ordinea de zi, noul contract cu noua societate. Prin urmare, 
suntem foarte  în temă cu ce se întâmplă acolo. Problema retragerii concesiunii este o 
problemă juridică ce se poate aplica fără nici un fel de problemă atunci când este vorba 
de un contract care nu s-a respectat. 

Ce se va întâmpla după aceea, vă avertizez că tot Consiliul local va găsi soluţia, 
că este 80% acţionar şi se poate invoca de către conducerea executivă a acestei 
societăţi că tot Consiliul local a fost cel care a luat în decursul timpului diferite hotărâri 
care au pus societatea în imposibilitatea de a plăti redevenţele la vreme. Cert este un 
singur lucru, actuala Publiserv Goscom nu are nici calificarea, nici personalul necesar şi 
nici priceperea pentru administrarea noii clădiri a pieţei. Este un adevăr pe care nu 
trebuie să-l lăsăm de o parte. 

Societatea Publiserv Goscom nu este într-o situaţie prea grozavă în ceea ce 
priveşte plăţile către Consiliul local, dar de fiecare dată Consiliul local prin hotărâri luate 
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în această sală a păgubit societatea de diferite surse de venit în sensul că i s-a retras 
concesiunea pentru respectiva piaţă de legume care a fost acolo,  şi piaţa de la Bejan 
de asemenea. 

Dl.Inişconi Ioan 
Vreau să pun o întrebare şi dumneavoastră ca jurist să-mi răspundeţi. Noi îi 

retragem o concesiune, dar ea rămâne ca societate independentă. 
Dl.David Ioan 
Absolut. 
Dl.Inişconi Ioan 
Deci rămâne, cu responsabilităţi. 
Dl.David Ioan 
Cu responsabilităţi că mai are în administratie pieţe. 
Dl.Inişconi Ioan 
Lăsaţi-mă să termin. Avem de la cine recupera o anumită pierdere care este 

acolo? Avem pe cine trage de mânecă? Dacă avem pe cine trage de mânecă şi trebuie 
să spuneţi treaba aceasta atunci rămâne, retragem concesiunea pentru că este clar că, 
concesiunea poate fi retrasă juridic şi avem dreptate şi este bine şi nici nu are 
calificarea să meargă mai departe cu piaţa nouă, dar avem de la cine recupera, avem 
pe cine trage de mânecă? Pentru că propunem o astfel de hotărâre în viitor şi cineva 
dintre dumneavoastră, dintre consilieri va face o comisie, cei care sunt de specialitate 
economică, împreună cu Primăria şi ia acte de acte la rând să vadă ce s-a întâmplat 
acolo.  

D-na Secretar Sârbu Laura 
Prin contractul de concesiune are în administrare alte pieţe. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu ar fi indicat să vorbesc pentru că este vorba de soţia mea care este director la 

Publiserv, dar vreau să precizez următorul lucru pe care-l ştiu. Aceste datorii sunt 
peluate de ea de când a venit, de la domnul Simion. Nu s-au plătit aceste datorii, deci 
nu aparţin actualei administraţii. 

Nu poţi vorbi de nepriceperea cuiva fără să ştii despre ce este vorba. 
 
Dl.Inişconi Ioan  
Nu am vorbit de o persoană, am vorbit de o societate care nu a fost condusă ca 

lumea de când s-a înfiinţat până acum, când îi retragem. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu a avut nici spaţii în care să producă. 
Dl.Jarnea Horea 
Domnul Borbeanu are dreptate, au fost datorii de la vechea conducere. S-au 

recuperat în mare din ele, dar trebuie să ţineţi cont că acest serviciu are şi alte pieţe, nu 
numai piaţa centrală . 

Dl.Inişconi Ioan  
Luăm şi încetăm acest contract de administrare a pieţei centrale de către 

Publiserv Goscom. Ea rămâne ca şi societate comercială cu celelalte obiecte de 
activitate şi rămâne în continuare ca noi în calitate şi de acţionari cu 80% să ne 
recuperăm ceea ce această societate datorează Consiliului local. Nu are nici o legătură 
retragerea cu recuperarea banilor. Eu am crezut că iarăşi rămânem într-o nebuloasă şi 
aceea se duc undeva. 

Dl.Kovacs Francisc 
Are contract pentru fiecare piaţă din Deva? 
Dl.Jarnea Horea 
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Este un contract cu anexe. Este piaţa din Micro 15, piaţa din Kogălniceanu, piaţa 
din Dacia, piaţa Bejan. 

Dl.Kovacs Francisc 
Mai întreb o dată are contract cu fiecare separat?  
Dl.Jarnea Horea 
Are concesionat serviciul de administrare a pieţelor. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu poţi să retragi concesiunea numai pentru o piaţă, restul cum rămâne? 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Rămâne contractul valabil, doar concesiunea se retrage. 
Dl.Jarnea Horea 
Rămâne contractul pe restul pieţelor care mai sunt. 
Dl.Inişconi Ioan  
Domnul David, vreau să interveniţi aici să explicaţi juridic. Se retrage din tot ce 

avea ea concesiune, administrarea pieţei centrale. 
Dl.Jarnea Horea 
Se retrage contractul şi acolo sunt toate pieţele. 
Dl. Inişconi Ioan 
Atunci, celelalte cum le administrează? Nici alea nu mai rămân, nu mai are 

obiectul de activitate, nu mai vine cu bănuţii. 
Dl.Jarnea Horea 
După ce prin hotărârea aceasta se retrage, automat pasul următor va fi să dăm 

în judecată.În momentul în care se recuperează creanţele vom promova un alt proiect 
de hotărâre, de repunere. 

Dl. Inişconi Ioan 
Nu poţi să recuperezi creanţele dacă la această societate îi iei de unde îi vin 
banii. Dl.David Ioan 
Daţi-mi voie, este puţină istorie aici. Societatea este solvabilă. A fost un capital 

social format din camioane, tractor şi mai ştiu eu ce. S-a făcut o investiţie, s-a cumpărat 
un cazan nou nouţ pentru sere, pentru că aveau serele în administrare. Tot Consiliul 
local a luat hotărârea de reorganizare şi tot acest capital social, această parte de aport 
în natură a fost transferată către serviciul de gospodărire, către S.P.I.G.M.. Acolo există 
un cazan nou nouţ care este al societăţii. 

Dl. Inişconi Ioan 
Acum este al Publiserv Goscom sau al S.P.I.G.M.-ului? 
Dl.David Ioan 
Al Publiserv. 
Dl. Inişconi Ioan 
Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că a sesizat foarte bine. Noi dacă-i retragem 

concesiunea, o retragem de pe toate pieţele. Trebuie să fim atenţi şi în viitoarea şedinţă 
să le dăm ceva că altfel nu recuperăm banii. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnul consilier Oană a propus ceva, eu zic că ar trebui supus la vot. Să 

amânăm până lămurim situaţia. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule Oană, vă menţineţi propunerea făcută? Dacă da, o supunem la vot. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Retrag propunerea făcută. 
Dl.Kovacs Francisc 
Aş vrea să menţionez că nu se întârzie deschiderea noii pieţei, nu are nici o 

legătură.  
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Dl.Inişconi Ioan  
            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  
                      6 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Kovacs Francisc, D-na  

   Mateucă Mădălina, Dl. Toam Gheorghe, Dl. Ţonea  
   Vasile şi Dl. Samoilescu Gabriel) 

Dl.Kovacs Francisc 
Aş vrea să menţionez că nu se întârzie deschiderea noii pieţei, nu are nici o 

legătură.  
Dl.David Ioan 
Domnule Kovacs, nu aţi fost ieri acolo. 

 Dl.Inişconi Ioan 
 Numai puţin. Ascultaţi aici sau opresc şedinţa?!  Este o regulă şi vreau să o 
respectăm. 

V-am întrebat, am discutat, am început să votăm, nu mai comentăm! Votaţi sau 
nu votaţi, asta este problema!  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
                      6 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Kovacs Francisc, D-na  

   Mateucă Mădălina, Dl. Toam Gheorghe, Dl. Ţonea  
   Vasile şi Dl. Samoilescu Gabriel) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
                      6 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Kovacs Francisc, D-na  

   Mateucă Mădălina, Dl. Toam Gheorghe, Dl. Ţonea  
   Vasile şi Dl. Samoilescu Gabriel) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
                      6 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Kovacs Francisc, D-na  

   Mateucă Mădălina, Dl. Toam Gheorghe, Dl. Ţonea  
   Vasile şi Dl. Samoilescu Gabriel) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
                      6 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Kovacs Francisc, D-na  

   Mateucă Mădălina, Dl. Toam Gheorghe, Dl. Ţonea  
   Vasile şi Dl. Samoilescu Gabriel) 

Hotarărea nu a întrunit cvorumul şi nu s-a aprobat. 
Punctul 49  
 Retras de pe ordinea de zi. 
Punctul 50  
 Retras de pe ordinea de zi. 
Punctul 51  

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

de evaluare a ofertelor şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind delegarea 
gestiunii prin concesionare a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului 
Deva -  pentru activitatea de   precolectare, colectare şi transportul deşeurilor 
municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia 
celor cu regim special din municipiul Deva, pentru activitatea de   măturat, spalat, stropit 
şi întretinere a cailor publice din municipiul Deva şi pentru activitatea de colectarea, 
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transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 
populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere - mobilier, 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.1 si 2 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
Din partea executivului propun să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor: 

Preşedinte Oancea Nicolae Florin şi membrii: dl.Szots Ludovic, dl. Rachita Ciprian, dl. 
Stanescu Adrian, d-na Haiduc Claudia si dl.Tătar Nelu. 

În comisia de soluţionare a contestaţiilor propun: Preşedinte Costa Cosmin şi 
membrii:  
d-na Marian Delina, d-na Ciocan Carmen, d-na Rus Gabriela şi dl.Codrin Gabriel. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din partea consilierilor propun în comisia de evaluare a ofertelor: d-na Mateucă 

Mădălina, dl. Morar Marcel şi dl. Oană Nicolae Dorin. 
În comisia de soluţionare a contestaţiilor propun pe d-na Oprişiu Corina şi dl. 

Panduru Carol. 
Dl.Inişconi Ioan 
Rog secretariatul tehnic să intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

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

voturi valabile 
• La articolul 1, comisia de evaluare a ofertelor: 

- Dl.Oancea Nicolae Florin – 17 voturi “pentru” 
- D-na Mateucă Mădălina – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Morar Marcel – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Oană Nicolae Florin – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Szots Ludovic – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Rachită Ciprian – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Stanescu Adrian – 17 voturi “pentru” 
- D-na Haiduc Claudia – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Tătar Ioan – 17 voturi “pentru” 

• La articolul 2, comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
- Dl.Costa Cosmin – 17 voturi “pentru” 
- D-na Oprişiu Corina – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Panduru Carol – 17 voturi “pentru” 
- D-na Marian Delina – 17 voturi “pentru” 
- D-ra Ciocan Carmen – 17 voturi “pentru” 
- D-na Rus Gabriela – 17 voturi “pentru” 
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- Dl.Codrin Gabriel – 17 voturi “pentru” 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.481/2008 

 
Punctul 52  

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

incheierii unui Protocol de colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara si Municipiul Deva pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul 
administrativ al Municipiului Deva;  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.482/2008 
 
 
 
 

Punctul 53  
Dl. Viceprimar  Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea Teatrului 

Municipal Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva in subordinea 
Consiliului judetean Hunedoara;   

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism   a avizat favorabil. 
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Dl. Toma Gheorghe  
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
D-ra Nuţu Silviana 
Din partea compartimentului de specialitate, avem o propunere. După art.2 se 
introduce  

art.3 cu următorul conţinut: 
“Art.3 – Imobilul “Teatrul Municipal Deva”, format din clădire veche şi teren 

aferent, situat în Deva, Bd.1 Decembrie nr. 13-15, aflat în patrimoniul Municipiului Deva 
şi administrat de Consiliul Local Deva trece în patrimoniul Judeţului Hunedoara, 
administrat de Consiliul Judeţean Hunedoara” 

Celelalte articole se renumerotează. 
Art.5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“Consiliul Local Deva împuterniceşte următoarele persoane pentru a face parte 

din comisia de predare-primire: 
1. Nicodim Ungureanu -  Director al Teatrului Municipiului Deva. 
2. Monica Vlad – Contabil-şef – Teatrul Municipiul Deva. 
3. Lucian Bodea – Consilier juridic – Teatrul Municipiul Deva. 
4. un consilier local” 
Dl.Inişconi Ioan 
Deci, trece în patrimoniul Judeţului Hunedoara, administrat de Consiliul Judeţean 

Hunedoara. 
D-na Sârbu Laura  
Are personalitate juridică cum are şi Municipiul Deva. 
Dl.Toma Gheorghe 
Pentru că văd că avem un reprezentant al teatrului în sală, pe domnul Bocăniciu, 

preşedintele de sindicat, aş vrea să-i dăm cuvântul pentru că noi am vorbit de mai multe 
ori la telefon, vis-à-vis de problemele care sunt la teatru, administrative şi de altă natură. 
Vă rog frumos să luaţi cuvântul şi după aceea continuăm. Suntem de acord, nu avem 
nimic împotrivă, dar vrem să auzim ce are de spus. 
 Dl. Ţonea Vasile  
 Eu aş vrea să ştiu dacă prin proiectul acesta se încearcă rezolvarea problemei 
instituţiei sau se încearcă pasarea problemei de la noi în altă curte?! Acesta este unul 
din aspectele la care doresc să primesc lămuriri. 
 A doua problemă este că la punctul 2 din proiect spune aşa:”patrimoniul, 
posturile…”, dar nu spune nimic de personal. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Se preiau posturile. 
Dl.Ţonea Vasile 
Doamnă nu confundaţi posturile cu personalul. Posturile pot să fie încadrate sau 

neîncadrate. 
D-na Secretar Sârbu  Laura 
Doar posturile este logic. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
La prima întrebare răspunsul este “pentru rezolvarea problemei”. 

 Dl. Ţonea Vasile 
Eu aş propune pentru mai multă precizie şi pentru mai multă siguranţă a 

personalului de acolo, aş spune “posturile şi personalul” la data prezentului proiect să 
fie preluate pentru că deja existe nişte temeri acolo. 

O ultimă problemă, nu ştiu dacă ştiţi, dar am fost semnalat de la teatru că nu s-
au primit salariile. 

D-ra Nuţu Silviana 
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S-au achitat salariile. 
Dl.David Ioan 
Haideţi să discutăm un pic. Aţi spus “teatrul trece în patrimoniul Consiliului 

Judeţean”.  Trebuie să facem o deosebire. Instituţia este una, clădirea, terenul şi tot ce 
este acolo este altceva. Clădirea, terenul şi tot ce este acolo aparţine Consiliului local. A 
fost cumpărată de Primărie din 1913. Nu se dă clădirea şi restul, se dă instituţia. Să fie 
foarte clar, să fie coroborat în hotărâre. Nu le dau construcţia şi sala şi tot ce am acolo, 
nu! Aia este a noastră. Eu nu am să votez aşa ceva. Dacă este vorba de transferul 
instituţiei, da. Instituţia este una şi restul altceva.  

Dl.Toma Gheorghe 
Terenul şi clădirea  aparţine municipiului Deva, domnilor! Asta nu poţi să-l 

tranferi. 
Dl.Bocăniciu  
Atunci nu se va mai investi acolo. 
Dl. David Ioan 
Vreau ca cineva să lămurească această chestiune. Din hotărâre nu rezultă, este 

ambiguu. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La articolul 2 spune: “se preia patrimoniul, posturile, activul şi pasivul…” Eu nu 

consider că este trecut corect ”posturile”. Să punem cel puţin în paranteză “respectiv 
preluarea personalului”, nu posturile. 

A doua problemă. Domnul Toma a propus să fie ascultat domnul Bocăniciu. 
Dacă ştia că domnul Bocăniciu va veni la şedinţă trebuia să ia măsuri să fie şi 
reprezentantul conducerii. Nu sunt de acord să mai dăm curs unui scandal prin 
prezenţa numai a uneia dintre părţile care sunt în acest conflict. În lipsa conducerii, nu 
sunt de acord să se dea cuvântul domnului Bocăniciu în această şedinţă. 

Dl.Inişconi Ioan 
Ba da, îi dăm. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu consider că din conducerea teatrului nici nu trebuia să fie nimeni invitat, era 

interesul lor să fie aici. Dacă preşedintele de sindicat a venit înseamnă că are o 
motivaţie, este trimis de membri lui de sindicat. Unde este directorul de la teatru? De 2 
ani de zile tot şi-a bătut joc de noi. Numai în presă câte lucruri au apărut la adresa lui, 
randamentul acestui teatru, ş.a.m.d. 

Dl. Inişconi Ioan 
Noi nu avem treabă cu directorul, noi dăm teatrul cu totul, mutăm directorul de la 

noi la ei. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, nu pot să fiu de acord să nu li se dea cuvântul. 
Dl. Inişconi Ioan 
Îi dăm cuvântul. 
Dl.Bocăniciu 
Domnule Preşedinte, domnilor viceprimari, stimaţi consilieri, în primul rând aş 

vrea să vă mulţumesc tuturor din partea salariaţilor teatrului, membrilor sindicatului 
pentru interesul cu care-i trataţi în această perioadă şi în măsura în care sigur acest 
lucru a fost posibil, interesul faţă de bunul mers al acestei instituţii. 

Din nefericire trebuie să vă spun că noi am fost trataţi acolo ca într-o fermă de 
animale fără stăpân, activitatea a scăzut la 20% în această perioadă şi banii s-au 
cheltuit ca la nuntă.  Iată de ce în mod legitim noi suntem îngrijoraţi ce se va întâmpla în 
continuare, pentru că există zvonuri că vom fi concediaţi, ori nu este vina noastră, a 
salariaţilor, că lucrurile nu au mers bine. Dacă veţi observa activitatea dinainte, atât 
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financiară cât şi artistică de spectacole a fost mulţumitoare pentru o instituţie care nu 
are sediu. Deci, suntem îngrijoraţi şi aş dori să vă rog în continuare să aveţi grijă de 
această instituţie pentru că ea nu pleacă din Deva, este a cetăţenilor deveni şi atât 
clădirea cât şi salariaţii sunt din această comunitate, iar noi în continuare vom face 
spectacole pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, pentru cetăţenii 
deveni. Deci, suntem foarte îngrijoraţi de ce se va întâmpla mai departe, că există 
aceste zvonuri. Care este strategia? 
 Dl.Inişconi Ioan 
 O întrebare. Când expiră contractul dumneavoastră colectiv de muncă? 

Dl.Bocăniciu 
 Contractul colectiv de muncă a expirat şi nu am reuşit să ajungem la o înţelegere 
cu actuala conducere. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Este foarte interesant. Contractul colectiv de muncă a celor care sunt angajaţi la 
teatru a expirat, ceea ce înseamnă că ei vor trebui să negocieze cu noul stăpân, să-i 
spunem aşa, noul administrator. Atunci, noi trebuie să scriem aici exact ce a spus 
domnul Ţonea, posturile plus personalul vor fi preluate.  

Când a fost …………şi a trecut la Consiliul Judeţean a trecut cu patrimoniu. 
Când a fost la Consiliul Judeţean şi a venit la noi … 

Dl.Socol Augustin 
Nu a trecut niciodată, numai în administrare. 
Dl.David Ioan 
Din 1907 proprietar este oraşul Deva. 
Dl.Socol Augustin 
Este notat în cartea funciară. 
Dl.David Ioan 
Nu se poate, vă rog să înţelegeţi.  

 Dl.Inişconi Ioan 
Atunci, Consiliul Judeţean va putea face investiţii în el? 
Dl.Socol Augustin 
Consiliul Judeţean poate să-l treacă de importanţă judeţeană şi atunci îl 

administrează şi prin Hotărâre de Guvern se poate face. 
Dl.David Ioan 
Deci, dăm instituţia. Instituţia are personalitate juridică. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule David, toţi am înţeles acum. Corectăm articolul 2 sau facem altă 

propunere? 
Dl.Socol Augustin 
Propunerea care se impune, Consiliul Judeţean va face demersurile necesare în 

vederea trecerii clădirii şi a terenului în administrarea sa. 
Dl.Inişconi Ioan 
Noi când votăm, dacă votăm transferul patrimoniului, votăm prost, că aţi spus 

acum că nu se poate. Corectăm articolul 1 ca şi conţinut sau luăm o altă hotărâre? Asta 
vreau să-mi spuneţi acum. 

Dl.Socol Augustin 
Urmează ca şi Consiliul local, Consiliul Judeţean să facă demersurile legale în 

vederea trecerii clădirii şi a terenului în administrarea judeţului. 
 
 
Dl.Panduru Carol 
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Domnul Preşedinte se referea la cum votăm proiectul de hotărâre. Votăm cum 
este în enunţ sau cu modificările de rigoare? 

Dl.Inişconi Ioan 
Cum este amendamentul acesta, imobilul trece în patrimoniu? 
Dl.Socol Augustin  
Nu. 
Dl.Inişconi Ioan 
Asta întrebam eu. Nu mă  interesează ce face Consiliul Judeţean, el îşi rezolvă 

problema. Instituţia teatrului! Formulăm un altfel de conţinut al articolului? 
Dl.David Ioan 
Instituţia teatrului trece în administrare, cu personal şi posturile aferente. 
Dl.Kovacs Francisc 
Şi un an de zile nu are voie să facă modificări la lista de personal. 
Dl.Inişconi Ioan 
Aia este treaba lor. Vă rog să notaţi, în proiectul de hotărâre fără propunerea de 

modificare a compartimentului de specialitate, spune aşa:  “aprobă trecerea Teatrului 
Municipal Deva din subordinea Consiliului Local Deva în subordinea Consiliului 
Judeţean Hunedoara începând cu 1 ianuarie 2009”. Corect? 

Dl.David Ioan 
Da 
Dl.Inişconi Ioan 
“Patrimoniul, posturile, activul şi pasivul Teatrului Municipal Deva se preiau de 

către Consiliul Judeţean Hunedoara”. Patrimoniul?Este corect? 
Dl.Socol Augustin  
Este corect, se preiau. 
Dl.Inişconi Ioan 
Bun. Se preiau nu înseamnă proprietate. “Preluarea Teatrului Municipal Deva de 

către Consiliul Judeţean Hunedoara se face pe bază de protocol de predare-primire, 
încheiat între părţile interesate”. 

Este bun acest proiect de hotărâre aşa cum este? 
Dl.Socol Augustin  
Da. 
Dl.Ţonea Vasile   
După “posturi”, să fie personal. 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu acceptăm propunerea de modificare făcută de compartimentul de 

specialitate. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. Supun la vot proiectul de 
hotărâre aşa cum a fost promovat şi aşa cum a fost discutat în comisii, cu 
amendamentul domnului consilier Ţonea ca să fie preluate posturile şi personalul. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot,  

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

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
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Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl. Kovacs Francisc 
De ce să facem propuneri? Directorul trebuie să fie, contabilul şef. 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Ei sunt în comisie. 
Dl.Panduru Carol 
Aşteptaţi să numească comisia. 
Dl. Inişconi Ioan 
În calitate de consilier fac o propunere. Din comisia de predare - primire a 

teatrului fac parte: Dl.Nicodim Ungureanu -  Director al Teatrului Municipiului Deva; D-
na Monica Vlad – Contabil-şef – Teatrul Municipiul Deva; Dl. Lucian Bodea – Consilier 
juridic – Teatrul Municipiul Deva şi mai trebuie o propunere din partea Consiliului local, 
un consilier. 

Eu zic că aici trebuie să fie 2 consilieri. 
Dl.David Ioan 
Doi consilieri din Comisia de cultură. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun pe domnul Morar Marcel care este în Consiliul de administraţie de la 

Teatru şi doamna Mateucă Mădălina care este secretarul Comisiei de Cultură. 
Dl.Inişconi Ioan 
Doamna Secretar Laura Sârbu spune ceva. Dintre cei pe care-i propunem aici 

juristul trebuie să fie secretarul comisiei, fără drept de vot.  
Poate vota dacă este secretar în comisie?  
D-na Secretar Sârbu Laura  
Nu. 
Dl.Inişconi Ioan 
Atunci un singur consilier trebuie să rămână, domnul Morar, da domnule Oană? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Da. 
Dl. Inişconi Ioan 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute.  
 Rezultatul votului secret este următorul: 

1. Nicodim Ungureanu -  Director al Teatrului Municipiului Deva -17 voturi 
“pentru” 

2. Monica Vlad – Contabil-şef – Teatrul Municipiul Deva -17 voturi “pentru” 
3. Lucian Bodea – Consilier juridic – Teatrul Municipiul Deva-17 voturi “pentru” 
4. Morar Marcel  - consilier local -17 voturi “pentru” 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.483/2008 

Punctul 54  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii 

organigrame, a noului stat de functii precum si de modificare a regulamentului de 
organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva;   

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Inişconi Ioan  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.484/2008 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea listei 

cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2009 o locuinta sociala, in 
ordinea de prioritate stabilita de Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte 
destinate inchirierii   

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.485/2008 



 53 

 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 

Municipiului Deva cu Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” in vederea 
depunerii proiectului “Stay in school, fii cool !” la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii 
de Sanse, pentru finantare nerambursabila, precum si a cofinantarii proiectului 
mentionat; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu   
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Toma Gheorghe  
Comisia de cultura  a avizat favorabil. O mică lămurire, dacă este cineva. Sună 

nu ştiu cum, “Stay in school, fii cool!”. Ori româneşte, ori englezeşte. Explicaţi-ne vă rog, 
nu avem nimic împotrivă, dar vă rog explicaţi-ne. 
 D-na Adelina Pascu profesoara - Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir 
Hurmuzescu” 
 Dacă aceasta va fi marea problemă, vom schimba titlul proiectului. 
 Deocamdată vreau să vă spun care au fost argumentele care ne-au condus la 
acest titlu care într-adevăr conţine limba engleză şi limba română. În primul rând ne-am 
gândit la titlul acesta pentru că proiectul se adresează tinerilor, adolescenţilor, elevilor 
de liceu, care părăsesc şcoala, care abandonează şcoala, care nu mai sunt atraşi de 
învăţământ. Pentru a fi un proiect atractiv considerăm că trebuie să te apropie ca limbaj 
de limbajul adolescenţilor generaţiei, a celor care sunt acum la liceu, pe de o parte. Pe 
de altă parte, am considerat că titlul proiectului va fi mesajul care se va disemina apoi 
prin instituţile media mai multor adolescenţi decât cei cuprinşi în grupul ţintă pentru care 
noi vom face concret ceva. Trebuie să fie un titlu de impact, un titlu care să nu pară 
strict educativ adică “vă spunem să staţi în şcoală, e mai bine”, adică să le răsune  în 
urechi, le va atrage atenţia şi care să îi facă să mediteze la tema aceasta a abandonului 
şcolar, a riscurilor abandonului şi a rămânerii implicite în şcoală. 
 O altă chestiune. Vreau, apropo de titlul proiectului, să mergem un pic dincolo de 
semnificaţia efectivă a cuvintelor traduse. “Stay in school, fii cool” nu înseamnă doar 
“rămâi în şcoală, fii  rege sau fii interesant” ci pleacă de la sintagma “fii cool” care este 
foarte răspândită printre adolescenţi. Eu vorbesc acum în calitate de profesor la liceu, 
adică cumva din interiorul lor din mijlocul lor şi ştiu că folosesc fel de fel de astfel de 
expresii împrumutate. Dacă ne uităm mai atenţi în media, nu numai adolescenţii 
folosesc sintagme în care combină  limba română cu limba engleză, limba română cu 
limba spaniolă. Piesele muzicale, chiar şi în conferinţe sunt folosite astfel de sintagme. 

Dl. Toma Gheorghe  
Sunt de acord, reţinem de la început, dar noi ca educatori când ne exprimăm sub 

forma aceasta, amestec,  dacă ar fi domnul Pruteanu – Dumnezeu să-l ierte şi să-l 
odihnească, nu ştiu… Cu asta am încheiat. Am înţeles ce vreţi să spuneţi, este perfect. 
Suntem “pentru”, dar nu dă bine din rândul educatorilor, asta este părerea mea.  

Văd că este numai Ministerul Muncii că, dacă ar fi şi Ministerul Educaţiei probabil 
cineva le-ar spune. 

Dl.Inişconi Ioan  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.486/2008 
Punctul 3 suplimentar  

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

consultative pentru directorii de unitati scolare admisi la concursul organizat de 
Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara in perioada 01 – 10 noiembrie 2008 pentru 
ocuparea functiei de director si director adjunct; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 

 Nu vi se pare normal stimaţi domni, ca în consiliu local când se numesc nişte 
directori, când se dă un concurs, să-i vadă şi consilierii? Mie mi se părea normal ca să 
fie în sală toţi domnii directori. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Am înţeles ce vreţi să spuneţi. Se dă un aviz să participe la concurs. Dacă-l iau 
sau nu-l iau este altceva. 
 D-na Nuţu Silviana 
 Din partea compartimentului dorim să facem o propunere de completare, la 
punctul 8 cu domnul Heredea Dan Mihail de la Liceul Pedagogic Sabin Dragoi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Susţin această propunere. Abia luni s-a  putut întruni consiliul de administraţie 
din care fac parte de la Liceul Pedagogic. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Oamenii aceştia au dat concursul. Concursul este luat, noi  dăm doar o aprobare. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Un aviz dăm. 
 Dl. Toma Gheorghe 
 Dar ei au dat concursul. Avizul nostru ar trebui dat înainte, dacă este cazul. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Nu, după. 
Dl.Toma Gheorghe 
Bun, dacă este după, atunci tot îmi susţin ideea, trebuie să-i vedem la faţă. Dacă 
suntem  

consilieri şi atunci consiliul municipal are un potenţial ca atare, vă rog frumos să-i 
vedem la faţă. 
 Dl. Ardelean Nelu 
 Este un aviz consultativ. 
 Dl.Panduru Carol 
 Propun să vină aici şedinţa viitoare. 
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Dl.Inişconi Ioan  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de completarea 
propusă de compartimentul de specialitate. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.487/2008 
 

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

Consiliul local al municipiului Deva a manifestarilor din luna decembrie 2008, prilejuite 
de sarbatorile Craciunului si a Anului Nou; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.488/2008 
 

Punctul 5 suplimentar  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizatiei 

municipiului Deva la Asociatia Municipiilor din Romania;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.489/2008 

Punctul 6 suplimentar  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si 

completarea Devizului General ce a facut parte integranta din Studiul de fezabilitate la 
investitia “Parcul Bejan Deva”;  

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.490/2008 
Dl.Kovacs Francisc 
Trebuie modificat acolo cursul valutar. Este 3,189 euro.  
Dl.Panduru Carol 
Poate este greşeală de tehnoredactare. 
Dl.Şofron Gheorghe 
Se raportează la euro de la primul Studiu de Fezabilitate aprobat.  

Punctul 7 suplimentar   
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Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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. Răchită Ciprian 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut o propunere. La Cap. 
70.02  

“Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”: la lit. C, IV se introduce studiu: se diminuează 
Poz. 29 “Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Deva” cu Regulamentul  
aferent  cu suma de 90.000 lei. La Cap. 84.02 “Transporturi”, Lit. B Lucrări noi se 
suplimentează poz. 135 “Modernizare str. Hărăului cu suma de 90.00 lei” 

Dl.Inişconi Ioan  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat, ţinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.491/2008 
 

Punctul 8 suplimentar   
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Nu s-au respectat prevederile Legii nr.215/2001 şi nici prevederile actualului 

Regulament de  funcţionare al Consiliului local. Nu s-a respectat nimic. Domnii de la 
P.S.D. sunt în comisii, noi în 3 comisii nu suntem. Suntem al doilea partid din oraş. 
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 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu puteţi să ne eliminaţi din Comisia de buget şi de urbanism, cum a fost şi 
scandal în prima şedinţă de constituire a comisiilor, de am ieşit afară, după ce am avut 
o discuţie şi ni s-a promis că dacă respectăm o anumită disciplină – şi ea s-a respectat 
– ajungem şi noi  acolo. Nu aşteptăm să ne daţi de milă, ne dă legea dreptul şi sunteţi 
obligaţi să ne cuprindeţi în aceste comisii. Noi şi aşa ajungem în plen. Nu ne 
interesează să fim preşedinţi de comisii,  nu cerşim ceva. Este inadmisibil ca P.D.L.-ul 
să nu participe în Comisia de buget şi în Comisia de urbanism. Toate comisiile sunt 
importante şi cele sociale şi celelalte şi toate lucrurile ajung aici, pe masă. 

Dl.Inişconi Ioan  
            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 şi  
                      3 împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc şi D-na  

      Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      3 împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc şi D-na  

      Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      3 împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc şi D-na  

      Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      3 împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc şi D-na  

      Mateucă Mădălina) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      3 împotrivă (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc şi D-na  

      Mateucă Mădălina) 
A fost adoptată Hotărârea nr.492/2008 

Diverse 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Doresc să dau cuvântul domnului consilier care este preşedinte de comisie de 
negociere privind terenul pentru derularea programului I.S.P.A. să vedeţi ce s-a realizat 
după trei runde de negociere. 
 Dl.David Ioan 
 În cadrul programului I.S.P.A. care presupune fonduri nerambursabile de la 
comunitatea europeană în valoare de vreo 15 milioane de euro avem obligaţia, Consiliul 
local, de a pune la dispoziţie anumite terenuri. La fel cade în sarcina Consiliului Local 
Hunedoara. Pe teritoriul municipiului Deva se construieşte o staţie de epurare pentru 
Hunedoara. O staţie de epurare pe amplasamentul actualei staţii de epurare se va 
construi şi pentru municipiul Deva. Terenul care este actualmente în posesia Consiliului 
local şi dat în  administrare, în concesiune societăţii Apa Prod este insuficient, motiv 
pentru care în cadrul programului I.S.P.A. s-a solicitat de comun acord cu proiectantul  
teren suplimentar. Două asemenea terenuri au fost deja achiziţionate la preţul de 30 de 
euro/mp. A mai rămas o suprafaţă de 15.685 mp care aparţine unei doamne Cazacu. 
Potrivit hotărârii Consiliului local dată de dumneavoastră, am procedat la negocierea 
acestui teren. Evaluarea este undeva la 12-13 euro. Doamna a cerut nici mai mult nici 
mai puţin decât la prima strigare, 30 şi ceva, ajungând la 550 de mii de euro. Am ţinut 
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trei negocieri, la care dânsa a renunţat la valoarea iniţială de 36-37 euro, a rămas la 30 
de euro spunând că este ultima ofertă pe care dânsa o face. Deci, 30 de euro/mp. Fiind 
foarte mare diferenţa între preţul evaluat  de 13 şi 30, am solicitat avizul 
dumneavoastră. Din ce motiv? Pe de o parte, Consiliul local suntem în postura de a 
pierde investiţia cu staţia de epurare pe bani europeni necumpărând acest teren. Pe de 
altă parte, doamna ne-a prins la cotitură şi solicită cât vrea dânsa. Nu vă ascund faptul 
că a intrat în posesia acestui teren în cursul acestui an si am  aflat că de fapt l-a 
cumpărat de la o rudă, de la o mătuşă sau ceva de genul acesta, bătrâna nefiind  în 
stare să se ocupe ea de negociere ş.a.m.d. Oricum, este lipsită de relevanţă această 
chestiune. 
 De ce am vrut să vă aduc toate acestea la cunoştinţă? Pentru că luni am stabilit 
o nouă întâlnire cu doamna şi vă repet, va trebui să găsim o soluţie. Nu se poate să nu 
cumpărăm acest teren pentru că suntem prinşi în cealaltă parte de pierderea fondurilor 
europene. Prin urmare, punctele dumneavoastră de vedere... Există posibilitatea şi a 
refuza dar a refuza să mai cumpărăm acest teren la preţul care l-a cerut 
doamna…dânsa refuză vânzarea cu alt preţ şi vom fi nevoiţi să plusăm pentru că 
pierdem acei bani europeni. 
 V-am spus-o în calitate de consilier la negociere  dar în calitate de salariat al 
Apaprod-ului ştiu cât de important este acel teren şi cât de important este programul 
I.S.P.A. cu atât mai mult cu cât pe  considerente de birocraţie – ştim noi românii cum 
suntem – deja suntem în foarte mare întârziere cu lucrările.  
 Prin urmare, am considerat că este bine să luăm o decizie împreună. Nu pot eu 
să hotărăsc împreună cu domnul Inişconi şi cu ceilalţi că-i dăm doamnei 30 de euro sau 
35. V-am adus la cunoştinţă cât de imporant este acest teren, ce înseamnă 
neachiziţionarea lui şi aştept din partea dumneavoastră o opinie referitor la cât mai 
putem oferi. Sigur că noi i-am dat preţul din evaluare dar de la 30 încoace, poate că 
după negocieri “mai rupem” ceva, cât anume nu ştiu. Însă problema este că tot va fi o 
disproporţie între preţul evaluat şi preţul pe care-l solicită. Aştept opinii. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Câţi metri pătraţi sunt? 
 Dl.David Ioan 
 15685 mp. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Este destul de interesant. Vreau să explic doamnei că nu mi se pare că 
valorează atât cât dânsa crede că face. Este un teren care nu are căi de acces acolo, i-
am explicat doamnei. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Terenul acela nu-i trebuie la nimeni, numai nouă ni-l trebuie. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Terenul acela nu are nici o valoare. 13,6 euro/mp au fost stabilite conform 
evaluării.  Doamna nu renunţă la 30 de euro, ce putem face? 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Să ne spună, ce putem face, un jurist, pentru că pe terenul acela s-a făcut o 
evaluare. Terenul a fost evaluat în urmă cu o jumătate de an, când nu era criza aceasta 
financiară, la o anumită valoare. De atunci până acum terenurile şi tot ce înseamnă 
imobiliare au scăzut, nici măcar aceeaşi valoare nu mai este reală la momentul acesta. 
Noi ca şi comisie nu-i putem accepta mult peste valoarea din evaluare. Dacă facem o 
reevaluare acum la teren, faţă de prima evaluare ar trebui normal să fie dedesupt faţă 
de cum spune piaţa.  
 Dl.Toma Gheorghe 
 Suma este aproape de 3 ori, de la 13 până la 30. Este de 2 şi jumătate. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Alte metode legale nu sunt ca să obţinem acest teren? 
Dl.David Ioan 
Este expropriere pentru utilitate publică. 
Dl.Kovacs Francisc 
De ce nu se începe? 
Dl.David Ioan 
Programul este în derulare.  
Dl.Kovacs Francisc 
În programul respectiv dacă au fost  declarate sau au început demersurile pentru 
a fi  

terenul de utilitate publică, este valabil.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

De ce nu se încearcă negocierea cu alţi vecini? 
Dl.David Ioan 
Amplasarea anumitor construcţii din staţia de epurare sunt deja pe loc. 

Amplasarea actualelor contrucţii cere atâţia metri în colo, atâţia metri în colo, ş.a.m.d. 
plus canalul colector Deci, nu putem să ne mutăm mai încolo.  Dacă ne mutăm mai 
încolo găsim pe altul care cere 50 pentru că ştie că ne interesează.  
 Dl.Mateucă Mădălina 
 Cred că dacă ne grăbim nu este valabil. 

Dl.David Ioan 
 Ba, este foarte valabil. 
 Dl.Mateucă Mădălina 
 Să vă spun de ce. Se ştia că acolo trebuie să fie  investiţiile de la acest proiect 
I.S.P.A., se ştia de prin 2006-2007. Dacă atunci achiziţionam teren, achiziţionam mult 
mai ieftin pentru că doamna aceasta l-a cumpărat în 2008.  Este vorba de banii 
contribuabililor. 

Dl.David Ioan 
 Da, să ştiţi că nimeni nu ştia de ce suprafaţă este nevoie. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu trebuie să mă convingeţi că dumneavoastră sunteţi în comisie, trebuie să 
ascult părerea consiliului şi consiliul să ia în considerare dacă vom continua negocierile. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Haideţi să-l mandatăm să mai continue, să vedem cu ce preţ vine la următoarea. 
Oricum, nu putem să o lungim prea mult, asta este realitate. Cu utilitatea publică se 
poate dar durează. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 La şedinţa următoare să ne spuneţi rezultatul. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Mai aveţi vreo negociere? 

Dl.David Ioan 
 Luni şi am vrut să am avizul Consiliului. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Să-l mandatăm. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Vreau să vă atrag atenţia că au început să apară în Deva pagode ţigăneşti, case 
cu acoperişul după modelul palatelor. 
 Cred că ar trebui luate nişte măsuri pentru că arată oribil. Ce autorizaţie de 
construire au pentru asemenea construcţii, asemenea clădiri? 
 Este pe DN, undeva peste linie. 
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 Dl.Inişconi Ioan 
 Urbanismul să verifice dacă s-au dat astfel de avize. 
 Dl.Borbeanu Simion 

Sunt sigur că nu sunt în proiect asemenea turnuleţe şi dacă nu luăm măsuri, o să 
se înceapă să contruiască toţi şi nu avem ce face. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Dacă nu au avize vă rog frumos să-i amendaţi.  
 Dl.Inişconi Ioan 

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

 
 

Deva,  21 noiembrie 2008 
 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 
                 Inişconi Ioan                        Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


