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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 22 iulie 2008,  în  şedinŃa ordinară 

a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 
 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
DispoziŃiei  Primarului municipiului Deva, nr.1405/2008. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii viceprimari Oancea Nicolae Florin şi 
Costa Cosmin Cristian, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Înainte de a trece la ordinea de zi, vă anunŃ că sunt 4 cetăŃeni din Deva care au venit astăzi de 

urgenŃă la Primărie să ne aducă la cunoştinŃă o situaŃie mai specială. Vă rugăm să  vă spuneŃi problema. 
CetăŃean al municipiului Deva 
La data de 23 octombrie 2007 Apaprod Deva a încheiat cu noi contract de funcŃionare a apei, dar 

pompele au funcŃionat numai până la data de 20 decembrie, atunci s-au defectat. În 2007 s-au defectat şi nu 
s-au mai pus în funcŃiune până în cursul lunii aprilie 2008. De această dată au funcŃionat până în 03 iunie 
2008, iar de la această dată şi până în prezent nu mai funcŃionează. Apa de care avem nevoie toti, o cărăm 
din oraş. Am venit aici, în Primărie de nenumărate ori, însă toată lumea dă vina pe constructorul Levis. 
Domnule Primar, eu nu ştiu, domnul Levis dacă a făcut lucrarea, mă gândesc că totuşi ar trebui să aibă o 
garanŃie. Care este fenomenul? Până la data alegerilor, cel puŃin, aşa interpretez eu, aşa înŃeleg eu cu mintea 
pe care o am,  au mers pompele şi acum dintr-o dată nu mai merg. Degeaba îl tot sunăm pe dânsul că  nu-l 
putem contacta.  

Am depus o sesizare aici la Primărie, nu am primit nici un răspuns. De “n” ori tot am venit, domnul 
Olaru a spus ba azi, ba mâine, ba poimâine. Iată, azi mâine avem 2 luni de când nu mai avem apă. Noi fără 
apă nu mai putem sta acolo. A fost o fântână la domnul Tric, vă daŃi seama că toată lumea de la dânsul 
ducea apă. Nu mai este apă nici acolo, nu mai avem de unde lua apă. 

Vă rugăm foarte mult dacă puteŃi cumva să ne ajutaŃi să se remedieze treaba cu apa. 
 
 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Solicit serviciului tehnic al Consiliului local să verifice situaŃia şi să informeze conducerea Primăriei şi 

Consiliul.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Singura discuŃie pe care am avut-o a fost că în această lună, până la sfârşitul lunii iulie, schimbă 

pompele. O altă discuŃie nu am avut pentru că ştiam că au mers, ştiam că sunt de mai mică capacitate şi 
urmează să le dubleze capacitatea. Altă informaŃie nu am. Ieri m-am întors din concediu. Este un pic de 
delăsare, trebuia să fie clar, trebuia rezolvată chiar dacă se găsea o soluŃie provizorie. Era clar că era 
necesar nu era nevoie  să vină Primarul din concediu. Asta este în viaŃă, întotdeauna cele mai grele rămân la 
alŃii, mai bine le lăsăm în “plata Domnului”. Eu vă promit că în 2-3 zile vă şi dau un răspuns, după care vom 
stabili şi o comisie dacă trebuie. Mi s-a promis  că se schimbă până la 1 august. 

Dl.Kovacs Francisc 
Mai bine mai adăugaŃi ceva pentru str. Olarilor că acolo mai sunt 100-120 metri de făcut, o bucată de 

asfalt. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Asfalt ar trebui. Am fost şi eu la faŃa locului şi ar trebui făcută diferenŃa. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu a fost prevăzut. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
O cerem în buget. Şi eu sunt de acord cu domnul Kovacs. În buget, când vom fi la punctul respectiv 

vom aborda  această temă. 
Dl.Borbeanu Simion 
S-a aprobat prelungirea în şedinŃa cealaltă, prelungirea Olarilor. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Deci, auziŃi că este aprobată.  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că din totalul 

de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 18 consilieri, şi-au anunŃat 
absenŃa doamna Oprisiu Corina, domnul Ghergan Florian şi domnul Toma Gheorghe.   

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 25 iunie 2008, şi 01 iulie 2008, precum şi 
procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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

nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul pune la 
dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local din 
data de 25 iunie 2008,  procesul verbal din data de 01 iulie 2008 însoŃit fiecare de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
 
 

 
 Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva din data de 25 iunie 2008 

 
Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului nr.1237/2008, cu 

respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 21 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 10 puncte si 2 puncte suplimentare. S-au adoptat 10 
hotarari, respectiv de la nr.237-246.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la 
legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 25 iunie 2008.  
 

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva din data de 01 iulie 2008 
 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului nr.1279/2008, cu 
respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 5 puncte. S-a adoptat 3 hotarari, respectiv de la nr.247-
249.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la 
legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 01 iulie 2008.  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 25 iunie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 25 iunie 2008 se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor 18 

consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 01 iulie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 01 iulie 2008 se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor 18 

consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si 

subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare functiilor 

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

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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3. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.94/2008 privind constituirea unitatii locale de sprijinire a 
actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public impozite si taxe 

locale subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. 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 şi 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata şi completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea vânzării locuintelor construite din fondurile statului, în baza Decretului – lege 

nr.61/1990, catre titularii contractelor de închiriere; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Adoptarea unor masuri pentru punerea în aplicarea a Programului national privind sprijinirea 

construirii de locuinte proprietate personala abrobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 
României nr.51/2006;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în 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; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Adoptarea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta 

nr.68/2008 pentru spatiul ocupat de Centrul Judetean de Aparatura Medicala Deva, situat in 
Deva, str.22 Decembrie, bl.D3, in suprafata utila de 750,66 mp.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea asocierii Consiliului local al municipiului Deva cu Fundatia Conexiuni – in vederea 

finantarii si realizarii in comun a actiunii „Tabara la Arras pentru 12 tineri deveni” in perioada 28 
iulie – 11 august 2008; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 

familiala pe parter” Deva, str.Merilor, f.n., judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 

familiala P+M, refacere imprejmuire” Deva, str.M. Sadoveanu, f.n., judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal  pentru construire „Patru locuinte 

P+1E si imprejmuire” Deva, str.Santuhalm, f.n., judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 

familiala S+P+M si imprejmuire” Deva, str.Bejan, f.n., judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinte 

insiruite P+M” Deva, intre str. M. Sadoveanu si str.P. Ispirescu, judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinte 

familiale D+P+1+M cuplate” Deva, str.Pietroasa, nr.24, judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Birouri 

D+P+E+M” Deva, str.Lastun, f.n., judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Modificari interioare 

si exterioare la spatiu comercial” Deva, str.Marasti, Complex Marasti, judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 

familiala D+P+M, imprejmuire” Deva, str.Zavoi, f.n., judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Spatiu 

birouri D+P+M” Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.209 A, judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire spatiu 

birouri” Deva, Aleea Jiului, PT10, judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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22. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Centru 
Medical de Dializa” Deva, str.Brandusei, nr.4, judetul Hunedoara; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal  pentru „Construire bloc de 

locuinte P+3E+M” Deva, str.Zavoi, f.n., judetul Hunedoara; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea noului tarif pentru o calatorie la transportul public local din municipiul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea Studiului de fazabilitate revizuit pentru investitia „Reabilitarea zonei urbane „Dealul 

Cetatii” monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata, din municipiul Deva”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea asocierii dintre Municipiul Deva, prin Consiliul local al municipiului Deva si judetul 

Hunedoara, prin Consiliul judetean Hunedoara, in vederea depunerii si implementarii proiectului 
„Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetatii” monument al naturii si istoric cu valoare turistica 
ridicata, din municipiul Deva”; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare rigolă cu grătar si deznisipator pentru captarea 

apelor pluviale de pe strada Merilor, Deva” 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Grivitei din 

municipiul Deva”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea studiului de fezabilitate „Restructurare si agrementare spatiu pentru casa casatoriilor 

Deva”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru reabilitare instalatii sanitare si de alimentare cu apa si 

racordare la sistemul de termoficare pentru imobilul situat in Deva, Aleea Motilor, numarul 2, bloc 
1, aflat in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajare locuinte sociale pentru imobilul situat in 

Deva, strada N. Grigorescu, numarul 8 Bis, aflat in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea studiului de fezabilitate la investitia „Spatii servicii Aqua Land Deva”;  
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.90/2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

„Reabilitare termica si refacere fatade bloc turn 22, Nicolae Balcescu, Deva”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Reabilitare termica si refacere fatade 

la blocul turn nr.22 Nicolae Balcescu Deva”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Aprobarea lucrarilor suplimentare la obiectivul de investitii Modernizare strazi in municipiul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Aprobarea Actului aditional nr.4 la contractul de executie de lucrari nr.33803/2006 incheiat intre 

municipiul Deva si SC Romstrade SRL Bucuresti; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
37. Trecerea unui teren in suprafata de 17,48 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
38. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 17,48 mp, din domeniul privat al municipiului 

Deva, in favoarea domnului Benteu Danut; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
39. Trecerea unui teren in suprafata de 14,00 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
40.  Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 14,00 mp, din domeniul privat al municipiului 

Deva, in favoarea SC New Times SRL Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
41. Rezilierea contractului de asociere nr.1/2004; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
42. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.167/2008 privind rezilierea unor 

contracte de comodat incheiate cu tinerii care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003 si 
modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local nr.298/2006;   
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                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
43. Reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

municipiului Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
44. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare constand in completarea cu un numar de 70 de 

bransamente de apa si racorduri de canalizare, in valoare totala de 592.577,17 lei, inclusiv TVA, 
la obiectivul „Bransamente de apa si racorduri de canalizare la consumatori in localitatea Cristur”;   

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
45. Alocarea si decontarea cheltuielilor reprezentand contributia municipiului Deva prin Consiliul local 

al municipiului Deva alaturi de Institutia Prefectului judetului Hunedoara pentru evenimentul 
spectacol „Ciocarlia – 60” ; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
46. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
A. suplimentarea ordinii de zi  cu urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Parcare pe strada Mihai Eminescu pe 
ambele parti intre strada Carpati si Aleea Romanilor si intre strada Oituz si Aleea Armatei din municipiul 
Deva; 

2. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Sens giratoriu la intersectia strazii Mihai 
Eminescu cu b-dul Nicolae Balcescu din municipiul Deva”; 

3. Aprobarea suportarii de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea Ambasadorului Japoniei in 
Romania, Excelenta Sa Domnul Kanji Tsushima; 

4. Aprobarea noului stat de functii si a noii organigrame pentru personalul din cadrul Serviciului public de 
intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

5. Trecerea unui teren in suprafata de 17,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
6. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 17,00 mp din domeniul privat al municipiului Deva, in 

favoarea domnului Coza Daniel; 
B. discutarea proiectului de hotarare privind Rectificarea bugetului general al municipiului 
Deva, inscris la punctul 46, ultimul pe ordinea de zi . 
 
 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, modificata  şi completata. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele 1-4,7,8,24-36,43,44, pct.1,2,4 suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, 
potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 10-23,41,45,46,pct.3 
suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 5,6,9,37-40,42 pct.5,6 suplimentar se adoptă cu 
votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele 2,7,8,9,43 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului stat de functii al 

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

D-na  Nicula Viorica  
Din partea compartimentului de specialitate solicităm pentru buna funcŃionare a Compartimentului 

Cabinet Primar transformarea unui post vacant de Inspector 1 A studii de scurtă durată în Referent I A studii 
medii. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de modificarea propusă de 
compartimentul de specialitate. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.250/2008 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea si desfasurarea concursului 

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

 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.5 al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 
Propun pentru comisia de concurs pe domnul Morar Marcel, iar pentru comisia de soluŃionare a 

contestaŃiilor pe domnul Panduru Carol. 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmeasca şi să distribuie buletinele 

de vot cu propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi valabil exprimate. 

- Dl. Morar Marcel  - 18 voturi “pentru” 
- Dl.Panduru Carol – 18 voturi “pentru” 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.251/2008 
 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local 

nr.94/2008 privind constituirea unitatii locale de sprijinire a actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale 
animalelor; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Samoiescu Ioan Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 252/2008 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
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.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.253/2008 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean  
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 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata şi completata si a Legii nr.1/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.254/2008 
 

Punctul 6  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării locuintelor construite 

din fondurile statului, în baza Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de închiriere; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
O singură observaŃie foarte scurtă. Reiterez,  am mai spus-o înainte, referitor la vânzarea  

acestor locuinŃe, taxele, impozitele, taxele comune, apa, curentul, toate utilităŃile să fie verificate dacă sunt 
plătite la zi. 
 D-na Muntianu Daniela 
 Pe cererea pentru cumpărare este viză de la AsociaŃia de proprietari că sunt cu taxele la zi. Altfel nu 
se  ajunge în faza de cumpărare. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Sunt litigii cu privire la acesta? 
 D-na Muntianu Daniela 
 Nu. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.255/2008 
 

Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea unor masuri pentru punerea 

în aplicarea a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala abrobat prin 
Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.51/2006; 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.3 al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 
Propun Preşedinte pe domnul Oancea Nicolae Florin şi în calitate de membrii pe: dl. David Ioan, 

dl.Birău Mircea şi d-na Chişotă Roxana. 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie  

buletinele de vot cu propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul:  

Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi valabil exprimate. 
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- Dl.Oancea Nicolae Florin - 18 voturi “pentru” 
- Dl. David Ioan -18 voturi “pentru” 
- Dl.Birău Mircea -18 voturi “pentru” 
- D-na Chişotă Roxana -18 voturi “pentru” 

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

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

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.256/2008 
 
Punctul 8  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii 

de prioritate în 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; 

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.3 al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 
Propun în cadrul comisiei Preşedinte pe domnul Oancea Nicolae Florin şi în calitate de membrii pe: 

dl.Lazăr Danil, dl.Ardelean  Nelu, dl.Oană Nicolae Dorin şi dl.Panduru Carol. 
Dacă  nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele 

de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi valabil exprimate. 

- Dl.Oancea Nicolae Florin - 18 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil -18 voturi “pentru” 
- Dl.Ardelean Nelu -18 voturi “pentru” 
- Dl.Oană Nicolae Dorin - 18 voturi “pentru” 
- Dl. Panduru Carol -18 voturi “pentru” 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş vrea să reiterez, nu ştiu bază legală dacă mai există, aşa cum am avut în primii 8 ani doi 

reprezentanŃi ai presei, chiar trei, să fie în această comisie. 
D-na Muntianu Daniela 
Se pot numi observatori. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să-şi aleagă ei, să vină să vadă exact pentru că de 12 ani sunt primar şi nu am avut nici o reclamaŃie 

la adresa repartiŃiei de locuinŃe. AlŃi primari au sute de mii. Să vină presa să vadă exact cum se face repartiŃia 
că este în interesul tuturor. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aş propune un amendament la articolul 4 unde spune: “Comisia socială numită prin articolul 3 al 

prezentei hotărâri, va analiza solicitările de locuinŃe destinate închirierii şi va întocmi ordinea de prioritate cu 
solicitanŃii îndreptăŃiŃi să primească în anul următor o locuinŃă, -şi aici să punem amendament- “ la şedinŃă 
putând să participe reprezentanŃii mass-media,  pe care o va supune spre aprobare Consiliului local al 
municipiului Deva”. Atunci, este trecut în hotărâre dreptul să participe şi dacă dânşii vor să vină bine, dacă nu, 
nu dar au dreptul să participe. SunteŃi de acord? 

Dl.Inişconi Ioan 



 10 

Doresc să completez. Cred că ceea ce aŃi spus dumneavoastră trebuie trecut la sfârşitul articolului 4 
şi nu “pot să participe”, ci că noi avem obligaŃia să le trimitem o invitaŃie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Corect. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Noi nu îi oprim. 
Dl.Inişconi Ioan 
Ei nu o să vină de bună voie, să-i anunŃăm. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
“..……să primească în anul următor o locuinŃă……….., având obligaŃia să anunŃe mass-media de 

data şi locul fiecarei şedinŃei………”. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre Ńinând cont de amendamentul propus. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.257/2008 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea unor masuri pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.68/2008 pentru spatiul ocupat de Centrul Judetean de 
Aparatura Medicala Deva, situat in Deva, str.22 Decembrie, bl.D3, in suprafata utila de 750,66 mp;  

Dl. Oana Dorin Nicolae  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de comert  a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.2 al proiectului de hotarare necesita vot sectret. 
Propun pentru comisia de vânzare pe domnul Costa Cosmin Cristian şi pe domnul David Ioan. 

Membrii supleanŃi propun pe  doamna Mateucă Mădălina şi pe domnul  Ghergan Florian. Comisia care va 
analiza contestaŃiile din partea Consiliului să fie desemnaŃi pentru toate comisiile de contestaŃii cum a fost şi 
în legislatura trecută, domnul Cuiava Dorel şi domnul Kovacs Francisc. 

Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele 
de vot cu propunerile facute. 

Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi valabil exprimate. 

Comisia de vanzare: 
- Dl. Costa Cosmin Cristian – 18 voturi “pentru” 
- Dl.David Ioan - 18 voturi “pentru” 

Membri supleanti: 
- D-na Mateucă Mădălina -18 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian -18 voturi “pentru” 

Comisia de contestatii: 
- Dl.Cuiava Dorel -18 voturi “pentru” 
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- Dl. Kovacs Francisc -18 voturi “pentru” 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.258/2008 
 

Punctul 10  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local al 

municipiului Deva cu Fundatia Conexiuni – in vederea finantarii si realizarii in comun a actiunii „Tabara la 
Arras pentru 12 tineri deveni” in perioada 28 iulie – 11 august 2008;  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.259/2008 
 

Punctul 11  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta familiala pe parter” Deva, str.Merilor, f.n., judetul 
Hunedoara; 

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

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

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



 12 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.260/2008 
 

Punctul 12  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta familiala P+M, refacere imprejmuire” Deva, str.M. 
Sadoveanu, f.n., judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 261/2008 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Patru locuinte P+1E si imprejmuire” Deva, str.Santuhalm, f.n., 
judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.262/2008 
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Punctul 14  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta familiala S+P+M si imprejmuire” Deva, str.Bejan, 
f.n., judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.263/2008 
 

Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinte insiruite P+M” Deva, intre str. M. Sadoveanu si 
str.P. Ispirescu, judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 264/2008 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinte familiale D+P+1+M cuplate” Deva, str.Pietroasa, 
nr.24, judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.265/2008 
 

Punctul 17  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Birouri D+P+E+M” Deva, str.Lastun, f.n., judetul 
Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.266/2008 
 

Punctul 18  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Modificari interioare si exterioare la spatiu comercial” Deva, 
str.Marasti, Complex Marasti, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan 
Aici, la articolul 1 scrie că aprobă documentaŃia urbanistică pentru modificări interioare,  strada, 

proprietar Statul Român, suprafaŃa de 48,56 mp “care urmează a fi concesionată”. Deci, proiectul este realizat 
pe o suprafaŃă de teren care nu este a proprietarului. Deranjează în continuare afirmarea “urmează a fi 
concesionată conform proiectului”. Dacă anexa face parte din prezenta hotărâre înseamnă că noi am hotărât 
de acum că-i concesionăm terenul. 
 Nu suntem împotrivă dar exprimarea spune că deja am concesionat şi terenul. Ea urmează să fie o 
hotărâre. ModificaŃi, schimbaŃi aici. 
 D-na Angela Stepan 
 În Legea nr.50 scrie că după ce se aprobă P.U.D., se face concesionarea. Numai dacă i se aprobă 
P.U.D.-ul după aceea poate cere concesionare. 

Dl.Inişconi Ioan 
 De acord, dar dumneavoastră aŃi spus că prezenta suprafaŃă, proiectul, face parte din prezenta 
hotărâre. Deci, practic prin hotărârea aceasta noi am şi concesionat terenul. Să scoateŃi expresia aceasta de 
aici. Conform proiectului, punct.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Nu avem nici o anexă. 
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Dl.Socol Augustin 
 Este un P.U.D. care nu face altceva decât detaliază situaŃia care va fi realizată. 
  D-na Secretar Sârbu Laura 

Doar planşele fac parte din anexă, atât. 
Dl.Inişconi Ioan 

 Aşa sună ca şi când i-am concesiona acum când aprobăm proiectul. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Nu, domnule Inişconi. Din anexa care face parte din prezenta hotărâre sunt planşele. SpaŃiul există, 
se realizează modificări interioare după care pentru realizările exterioare se va concesiona suprafaŃa dorită, 
48 mp. Acelea sunt realizările lor. 

Dl.Inişconi Ioan 
Scrie “anexa care face parte din prezenta hotărâre”. 

 D-na Secretar Sârbu Laura 
Se aprobă un P.U.D. Ca să concesioneze este obligat să aibă P.U.D.-ul aprobat. Dacă nu, rămâne cu 

banii pierduŃi. 
Dl. Augustin Socol 
Dacă nu se concesionează, se modifică P.U.D.-ul. 

 D-na Secretar Sârbu Laura 
Exact şi rămân doar cu modificările interioare. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Propun să trecem la vot. 
 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Dacă juriştii spun că este bine ca exprimare… 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Inişconi Ioan) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Inişconi Ioan) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Inişconi Ioan) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Inişconi Ioan) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Inişconi Ioan) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Inişconi Ioan) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Inişconi Ioan) 

A fost adoptată Hotărârea nr.267/2008 
 

Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta familiala D+P+M, imprejmuire” Deva, str.Zavoi, 
f.n., judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.268/2008 
 

Punctul 20  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Spatiu birouri D+P+M” Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.209 A, 
judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.269/2008 
 

Punctul 21  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire spatiu birouri” Deva, Aleea Jiului, PT10, judetul Hunedoara; 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu   a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.270/2008 
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Punctul 22  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Centru Medical de Dializa” Deva, str.Brandusei, nr.4, 
judetul Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 271/2008 

 
Punctul 23  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic Zonal  pentru „Construire bloc de locuinte P+3E+M” Deva, str.Zavoi, f.n., judetul 
Hunedoara; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.272/2008 
 
 
 

Punctul 24  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului tarif pentru o calatorie 

la transportul public local din municipiul Deva; 
Dl. Oana Nicolae 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert  a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.273/2008 
 

Punctul 25  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fazabilitate 

revizuit pentru investitia „Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetatii” monument al naturii si istoric cu valoare 
turistica ridicata, din municipiul Deva”; 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.274/2008 
 

Punctul 26  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul 

Deva, prin Consiliul local al municipiului Deva si judetul Hunedoara, prin Consiliul judetean Hunedoara, in 
vederea depunerii si implementarii proiectului „Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetatii” monument al naturii 
si istoric cu valoare turistica ridicata, din municipiul Deva; 

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.275/2008 
 

Punctul 27  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

„Amenajare rigolă cu grătar si deznisipator pentru captarea apelor pluviale de pe strada Merilor, Deva; 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.276/2008 
 

Punctul 28  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind arobarea lucrarilor suplimentare pentru 

obiectivul de investitii „Modernizare strada Grivitei din municipiul Deva”; 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan 
Iarăşi nu avem justificarea. Am rugat data trecută când am avut discuŃii pe suplimentare  

la lucrări, compartimentului de specialitate să vină aici cu măsurătoare: 3 măsuri, 2 metri, 6 lăŃine, 2 lungime. 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Aici aş vrea să reamintesc Consiliului că este vorba de strada unde a alunecat, unde au fost “n” 
comisii. Domnule director, este strada principală cum treci de la Brutăria NeamŃ, unde  s-a  surpat peste 
oameni şi unde au fost “n” comisii. Am considerat că nu mai este necesar să mai aducem şi alte explicaŃii 
pentru că toată lumea a văzut situaŃia. Zona este nisipoasă, pânza freatică este sus. Dacă DirecŃia tehnică 
mai are ceva date, vă poate spune. 
 Dl.Radu Dorin 
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 Au fost lucrări acolo care trebuiau executate. După ce s-a făcut decopertarea între Horea şi Drumul 
NaŃional a apărut un canal care tehnic a trebuit desfiinŃat. Nu am avut ce să-i facem. A trebuit să facem între 
GriviŃei şi Progresul, pentru că acolo era pământ şi dacă lăsam aşa când ploua era dezastru. 

Dl.Inişconi Ioan 
Nu te supăra, eu nu te cred şi vă explic care este treaba.  Nu, că nu te cred, nu te cred ca şi 

explicaŃie.Tu trebuie să ai ca şi explicaŃie. Lasă că te cred, vreau să înŃeleagă consiliul. Tu trebuie să ai o 
hârtie că ai fost la faŃa locului, că ai semnat, că ai văzut, că s-a măsurat. 
 Dl.Radu Dorin 
 Există. 

Dl.Inişconi Ioan 
 Alea trebuie să le vedem şi noi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 La şedinŃele de comisii să fie  prezentate actele şi aici la fel. 
 Dl.Radu Dorin 
 Toată documentaŃia este depusă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Să se dea consilierilor şi această suplimentare. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să se dea o copie după aceste acte domnului Inişconi. 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu mie să mi le aducă, în comisie aici să vedem că există. 
D-ra Dara Oana 
Sunt aici,  domnilor consilieri. UitaŃi-vă aici sunt toate şi au fost şi la comisii. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.277/2008 

 
Punctul 29  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 

„Restructurare si agrementare spatiu pentru casa casatoriilor Deva”;  
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.278/2008 
 
 
 

Punctul 30  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

pentru reabilitare instalatii sanitare si de alimentare cu apa si racordare la sistemul de termoficare pentru 
imobilul situat in Deva, Aleea Motilor, numarul 2, bloc 1, aflat in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala Deva; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.279/2008 
 

Punctul 31  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

pentru amenajare locuinte sociale pentru imobilul situat in Deva, strada N. Grigorescu, numarul 8 Bis, aflat in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala Deva; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.280/2008 
 

Punctul 32  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la 

investitia „Spatii servicii Aqua Land Deva”;  
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.281/2008 
 

Punctul 33  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local 

nr.90/2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitare termica si refacere fatade bloc turn 22, 
Nicolae Balcescu, Deva”; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.282/2008 
 
 
 

Punctul 34  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii unor lucrari 

suplimentare la investitia „Reabilitare termica si refacere fatade la blocul turn nr.22 Nicolae Balcescu Deva”;  
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.283/2008 
 

Punctul 35  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor suplimentare la 

obiectivul de investitii Modernizare strazi in municipiul Deva. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Aş vrea ca strada Aurel Vlaicu,  să se scrie,  că acolo nu s-a reparat de la grătar în sus de  

peste 30 de ani. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ar trebui să o introducem pe asta. Foarte multă lume ne sună pentru grătarul de acolo. Este 
prevăzută. Am înŃeles, domnule Viceprimar, am înŃeles că este prevăzută. Mereu sunt ridicate probleme pe 
Aurel Vlaicu.  

Dl.Popa Ioan 
De la grătar în sus este program de lucru cu Drumurule JudeŃene în anul acesta. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş vrea să ne Ńinem de treaba aceasta dacă tot răspundeŃi de zona aceasta şi aveŃi tot sprijinul. 

Acolo chiar sunt probleme, mereu ne sună cineva. 
Dl.Kovacs Francisc 
Financiar ar trebui suplimentată această stradă, pentru că ar trebui ziduri de sprijin  care nu sunt 

prevăzute. Trebuie zid de sprijin pe str. Aurel Vlaicu pentru că terenul deja se duce cu  instalaŃia de gaz. 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Acolo Serviciul programe ar trebui să urgenteze pe mediu. 
Dl.Kovacs Francisc 
Este şi drumul de la cabana Căprioara. 
Dl.Szots Ludovic 
Acolo am depus pentru două ziduri de sprijin. Probabil la anul vom reuşi să facem. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Pe bugetul din octombrie, că oricum îl votăm în octombrie. Acum pe procedură este  

obligatoriu până în 15 noiembrie.  
Dl.Kovacs Francisc 

 Defrişările să se facă până sus la cabană că nu se vede la 5 metri. Acolo vor fi accidente. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Aşa este. Să vedem prin ce norme, domnule Radu. Efectiv numai maşinile mici pot merge. Putem 
vorbi cu Romsilva, a cui este, cine gestionează pădurea. Defrişări să se facă că   altfel este umbrită imaginea 
din faŃă. 

D-na Mateucă Mădălina 
Referitor la aceste străzi sau semnat predări de amplasemente pentru începerea  lucrărilor de apă şi 

canalizare din cadrul proiectului I.S.P.A. Acum noi aprobăm să se modernizeze şi  pe ele urmează să intre 
executantul proiectului I.S.P.A.  să  spargă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Pe aceste lucrări suplimentare vă pot da o parte din explicaŃii. Cealaltă, sigur că rămâne să o 
dezbatem, pentru că nici nouă nu ne convine să se spargă, vă daŃi seama. Lucrările suplimentare au fost 
prevăzute în contextul în care de exemplu s-a predat o stradă şi întotdeauna există un vecin sau o problemă 
ridicată - chiar de domnul Kovacs - o prelungire sau chiar o scăpare a proiectantului de a ajunge la fiecare şi 
atunci sigur că nu întotdeauna apelăm sau intrăm în Consiliu să spunem… Venim în faŃa dumneavoastră cu 
documente să vedeŃi că a mai fost un şanŃ şi acela trebuia reabilitat.  În momentul în care pleacă maşinile de 
aici nu o să mai vină 2 ani sau nu o să mai vină 3 ani. Fiecare încearcă să se folosească de situaŃie ca să 
suplimentăm cu ceva. Atunci, în contextul acesta am scos 3 străzi sau 4 sau 5 şi am făcut aceste lucrări 
suplimentare. 
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D-na Mateucă Mădălina 
Eu am fost pe străzile la care lucrăm, care ştiu unde, sunt dar nu la toate Într-adevăr este nevoie. S-a 

lucrat în primăvara aceasta şi mai este nevoie de lucrări suplimentare acolo. Dacă tot le spargem, bine se 
sparge toată strada, dar noi tot aprobăm acum lucrări …hai să aprobăm la străzi care au fost deja predate. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Ar trebui ridicate problemele exact, două, trei, cinci. 
Dl.Popa Ioan 

Toate lucrările care s-au executat până acum, eu am discutat cu doamna că sunt dispus să  
vină mâine dimineaŃă vă verificăm la faŃa locului. Eu spun că s-a executat 90% pe toate străzile. Deci, ar mai 
fi 1-2 rămase, dar ei nu pleacă până la termenul din octombrie, până nu se încheie lucrarea în totalitate. Deci, 
probabil au mai rămas 1,2,3. Fondurile I.S.P.A. afectează doar câteva străzi, nu afectează tot ce am lucrat 
noi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă dau un exemplu,  strada unde locuiesc eu, la blocurile turn de pe Iuliu Maniu. Acolo efectiv eram 
cu maşinile şi puteam să asfaltăm de 2 ori. Ştiam că se sparge. Am avut mari necazuri cu toŃi vecinii şi au fost 
nemulŃumiŃi, deşi le-am explicat. A doua zi după alegeri s-au lămurit toŃi că au început lucrările şi de 
termoficare şi de apă.  

Eu sper că Apaprod, care a organizat licitaŃia prin Consiliu judeŃean, nu v-a mai lucra cu târnacopul 
aşa cum s-a lucrat în 1940.  Părerea mea că, dacă vor strica undeva probabil că vor exista, că nu pot să spun 
că nu va exista nici unde o spargere, eu cred că au obligaŃia să o reabliliteze, aşa cum a fost. Eu aşa cred. 
Dacă nici I.S.P.A. nu are bani, atunci nu vom avea noi, Consiliul local niciodată.  
 Deocamdată vă pot spune cu mâna pe inimă, la câte comentarii au fost acum 1 an, o stradă nu s-a 
spart. Dacă s-a spart o stradă vă rog să veniŃi să ne informaŃi, dar concret. Exceptând cea care a ridicat-o 
domnul łonea, piaŃa, pe care am făcut-o, am asfaltat-o atunci şi ştiu din ce motiv. A scăpat cineva acolo un 
copil, a căzut copilul şi s-a făcut un circ în piaŃă. Atunci este normal, ca primar am reacŃionat şi eu sentimental 
şi am decis să asfaltăm piaŃa. 

D-na Mateucă Mădălina 
 Am mai ridicat o problemă. S-au acoperit multe guri de canale, chiar şi la blocul meu. Am auzit şi alŃi 
cetăŃeni. Oricum trebuia să ridic problema aceasta şi i-am spus şi domnului. Nu pot să le monitorizez pe 
toate. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ideea este bună că aŃi ridicat-o.  Tot aşa vă spun şi eu, că, eu cred că prin proiectul I.S.P.A. se va 
rezolva. 
 Dl.Popa Ioan 
 Gurile de canal, de care spune doamna, unde au turnat şi au trecut peste capac, sunt semnate, se 
sparge, se ridică capacul şi nu există  nici un impediment. Nu se face atunci când se toarnă, pe urmă când se 
termină lucrarea se ridică capacele. 

D-na Mateucă Mădălina 
 La mine la bloc sunt de 2 luni aşa. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aşa putem vorbi până mâine, dar trebuie facut concret. Doamna consilier, vin cu dumneavoastră şi 
facem acŃiune, nu chiar pentru una, că pentru una nu are nici un rost. Mergem pentru 3-4 guri de capac, 
merită să mergi. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Încep lucrările la parcarea de pe D.N. până pe Kogălniceanu. Acolo, conform proiectului I.S.P.A. dacă 
nu mă înşel, este canalul de colectare. Noi facem acum parcare ca să facem unul nou. Atunci nu ar trebui 
lucrat la parcare ca după aceea să spargem să facem. 
 HaideŃi să facem o ordine. 
 Dl.David Ioan 
 Referitor la programul I.S.P.A., am nişte răspunsuri pertinente şi la obiect. Efectiv ne-a dat bătaie de 
cap la început, ştiŃi foarte bine. În calitate de consilier am informat şi eu “vezi că pe strada cutare tocmai s-a 
asfaltat.” Domnule, strada era toată o spărtură, vă dau un exemplu. Ei au obligaŃia de repunere în starea de 
mai înainte. După ce a trecut I.S.P.A. şi a pus tot,  credeŃi că ar fi făcut tot, ar fi făcut trotuarul, ar fi asfaltat 
tot?! BinenŃeles că nu! Ar fi repus în starea de mai înainte, adică gropi şi spărturi cum erau până acum. Prin 
urmare, la fel se va întâmpla la D.N. Întâmplarea face că acum am asfaltat noi sau acum am făcut asta, 
pentru că acum au venit bani sau a fost ocazia în sfârşit, dar acum a venit şi I.S.P.A. I.S.P.A. putea să vină şi 
peste 3 ani tot pe şosea bună, tot pe stradă bună şi oricum ar fi spart. Prin urmare, nu există …daŃi 
dumneavoastră altă soluŃie şi în cadrul Consiliului local şi în cazul Apaprod-ului. DaŃi altă soluŃie! Ce aŃi fi 
făcut? Nu ne trebuie I.S.P.A. sau nu asfaltăm?! 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Ba da, domnule consilier. Ne trebuie I.S.P.A. şi asfaltăm acolo unde nu spargem după ce asfaltăm. 
 Dl.David Ioan 

Din păcate sunt puŃine locurile acestea. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sunt de acord cu ei, dar asta a fost înainte de campanie. Acum trebuie să analizăm altfel lucrurile. 
Înainte puteaŃi spune.Trebuie să le facem pe amândouă şi acum nu este campanie. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Domnule Primar, vă pun o întrebare. Cum credeŃi că vă judecă oamenii din blocurile acelea când văd 
parcarea făcută şi după o jumătate de lună o spargeŃi?! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu dau vina pe noi sau pe alŃii! 
 Dl.David Ioan 
 Vă rog să înŃelegeŃi următorul lucru. Programul I.S.P.A. nu Ńine nici de mine, Apaprod, nici de 
Primărie. Lucrarea a fost câştigată de cineva – nu dau nume – acel cineva a dat lucrarea în concesiune, ştim 
că este Energoconstructia. EnergoconstrucŃia nu are nimic cu mine şi nici cu Primăria. El a primit în 
subantrepriză să execute o lucrare. ImaginaŃi-vă acum, du-te ia tot de la capăt să-i spun: “nu face acum, 
amână până peste 1 an că eu fac parcarea sau invers, amân parcarea”. StaŃi puŃin, este  numai o situaŃie. 
Dar toate străzile din Deva,  toate străzile pe care le-am făcut în ultimii 2 ani, cum credeŃi că puteam să 
aşteptăm până când vine I.S.P.A.?!  

În mod normal ar fi trebuit să înceapă lucrările încă din primăvară sau din toamna anului trecut. O să 
fie toamnă şi abia s-au apucat. VedeŃi?! Nu puteam să lăsăm străzi neasfaltate. Au obligaŃia de a repune în 
starea de mai înainte. Deci, tot ce strică vor face la loc. Trebuie să aibă însă grijă cei care fac recepŃia şi asta 
nu este nici Apaprod nici Consiliul local, sunt salariaŃii Primăriei. Ei trebuie să vină să facă recepŃia cum 
trebuie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Două străzi vechi vor perturba.   
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Gheorghe Doja şi Gheorghe Enescu. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

 Am rugămintea, pentru a nu mai ajunge la asemenea discuŃii, rog colegii din Comisia de urbanism să 
ia legătura cu EnergoconstrucŃia şi să facă cu ei graficul lucrărilor pe care le vor efectua şi perioada. În funcŃie 
de asta vom şti pe viitor, când un proiect, de exemplu pe strada Horea să nu-l aprobăm pentru că urmează 
asta în septembrie. Să ajungem la un numitor comun, să avem graficul de lucrări a lor pe care să-l putem 
folosi. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.284/2008 
 

Punctul 36  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr.4 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.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
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Aceiaşi poveste. Aici este trecută str. Vlaicu pentru care să se retragă o anumită finanŃare.  
Să fie ştearsă cu renunŃarea la lucrări. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Da, susŃin punctul de vedere şi aş vrea să se consemneze şi să se transmită biroului de  

specialitate ca strada Vlaicu să rămână şi să ia domnul Popa din altă parte. Împuternicim pe domnul Popa. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.285/2008 
 

Punctul 37  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in suprafata de 

17,48 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 - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.286/2008 
 
 
 
 

Punctul 38  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 17,48 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea domnului Benteu Danut;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.287/2008 
 

Punctul 39  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in suprafata de 

14,00 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 - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.288/2008 
 

Punctul 40  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 14,00 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea SC New Times SRL Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.289/2008 
 

Punctul 41  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere 

nr.1/2004;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.290/2008 
 

Punctul 42  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local al 

municipiului Deva nr.167/2008 privind rezilierea unor contracte de comodat incheiate cu tinerii care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003 si modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local 
nr.298/2006;  

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.291/2008 
 

Punctul 43  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale de 

inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
În calitate de membrii ai comisiei propun pe: d-na Oprişiu Corina, d-nul Pogocsan Ferdinand şi d-nul 

Samoilescu Ioan. 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele 

de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi valabil exprimate. 
- D-na Oprişiu  Corina – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Samoilescu Ioan – 18 voturi “pentru” 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.292/2008 
 

Punctul 44  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii unor lucrari 

suplimentare constand in completarea cu un numar de 70 de bransamente de apa si racorduri de canalizare, 
in valoare totala de 592.577,17 lei, inclusiv TVA, la obiectivul „Bransamente de apa si racorduri de canalizare 
la consumatori in localitatea Cristur; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Aş dori să clarific un lucru. Această suplimentare nu ar trebui să se numească aşa. Mai sunt lucrări  

pe care le vom face anul viitor şi iarăşi se va numi suplimentare. Din vina celor care au dat numere, vă 
amintiŃi că eram împreună când am denumit străzile de la Cristur şi le-au dat numere de case. Au greşit  cei 
din primărie când la anumite parcele nu au dat numere, unde la ora actuală sunt case. Greşeala 
fundamentală este a proiectantului. Vă rog să mă credeŃi că l-am dus pe proiectant cu maşina mea şi pe deal 
şi pe o stradă şi pe alta ca să-i explic: “prevede branşament la fiecare, vezi că aici este stradă, vezi că şi aici 
este stradă, ş.a.m.d.”. În momentul de faŃă ce suplimentăm? O conductă care deja există între două străzi, 
şoseaua naŃională şi UliŃa Mare sau strada Principală, este o stradă de pământ de unde a considerat că este 
cel mai bine şi într-adevăr aşa este, pe unde a tras reŃeaua de apă. De canalizare nu se pune problema 
pentru că trece pe lângă şosea şi este acelaşi lucru. Deci, respectivele branşamente care se vor face acum 
nu necesită branşament de canalizare, oamenii au. ImaginaŃi-vă din capătul grădinilor trebuie să facem 
branşament, care poate să fie 100-150 de m până când ajunge la curtea omului, deci în nici un caz în faŃă 
sau la poartă. Nu ştiu cum se va  respecta prevederea legală referitor la amplasarea contorului la limita de 
proprietate când este amplasat chiar lângă drum. Sunt curios ce soluŃii va găsi domnul proiectant care ar 
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merita să-i fie trase nişte bobârnace aşa cum scrie la carte pentru soluŃia dată. Este realmente greşeala 
proiectantului. Cine poate să-l tragă la răspundere şi cum, bănuiesc că se ştie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.293/2008 
 

Punctul 45  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea si decontarea cheltuielilor 

reprezentand contributia municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva alaturi de Institutia 
Prefectului judetului Hunedoara pentru evenimentul spectacol „Ciocarlia – 60”;  

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.294/2008 
 

Punctul 1 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

pentru executarea lucrarii “Parcare pe strada Mihai Eminescu pe ambele parti intre strada Carpati si Aleea 
Romanilor si intre strada Oituz si Aleea Armatei din municipiul Deva;  

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

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

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

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

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



 31 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.295/2008 
 

Punctul 2 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 
pentru executarea lucrarii “Sens giratoriu la intersectia strazii Mihai Eminescu cu b-dul Nicolae Balcescu din 
municipiul Deva”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.296/2008 
 

Punctul 3 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii de la bugetul local 
a cheltuielilor ocazionate de primirea Ambasadorului Japoniei in Romania, Excelenta Sa Domnul Kanji 
Tsushima; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.297/2008 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului stat de functii si a noii 
organigrame pentru personalul din cadrul Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva ; 

Dl. Oana Nicolae  Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.298/2008 
 

Punctul 5 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in suprafata de 
17,00 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 - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.299/2008 
 

Punctul 6 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 
suprafata de 17,00 mp din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea domnului Coza Daniel;  

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

            Dacă nu mai sunt discuŃii 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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.300/2008 
 

Punctul 46  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
municipiului Deva;  

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
 
D-na Ivan Elena 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o propunere. Întrucât prin adresa nr. 

590/07.07.2008 DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Hunedoara ne-a comunicat contul în care vom încasa 
tranzitoriu sumele obŃinute din vânzarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii conform Legii nr. 
152/1998, respectiv contul 5006, propun ca suma de 5.000 mii lei să fie mutată din contul 5002 în contul 5006 
“Disponibil pentu sume de mandate şi sume în depozit ale instituŃiilor de subordonare locală.” 

Dl.Rachita Ciprian 
 Din partea compartimentului de specialitate avem o propunere. 

La Cap. 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica” : 
 La Lit. B: se introduce obiectivul de investitii: Amenajare rigola cu gratar si deznisipator pentru 
captarea apelor pluviale de pe Str. Merilor, HCL nr. 276/2008 cu suma de 33 mii lei; 

La Lit C, IV se introduce urmatorul studiu: 
- Reabilitarea parcului Cetate Deva: 4.000 lei; 
-     se diminueaza Poz 27 Pasaj denivelat auto si pietonal in zona M. Kogalniceanu - Ardealului cu 

4.000 lei; 
 La Cap. 84.02 Transporturi, Titlul 20: 
  -     se introduce obiectivul de investitii: Amenajare parcare pe Str. M. Eminescu, pe partea dreapta 
intra Str. Oituz si Aleea Armatei si pe partea stanga intre Stra Carpati si Aleea Romanilor, HCL nr. 295/2008 – 
40 mii lei; 

- se diminueaza poz 127: Amenajare parcare pe str. Bejan – tronson str. Mihai Eminescu 
 – Uzo Balcan din municipiul Deva , HCL nr. 59/2008 cu 33 mii lei; 

D-na Mateucă Mădălina 
 Am fost abordată de câŃiva cetăŃeni din Bârcea Mircă. De aici s-au eliminat câteva modernizări de 
străzi. Altădată să fim atenŃi şi cu aceştia, să vedem ce putem face şi acolo. Eu voi vota, dar compartimentele 
care se ocupă de apă, canalizare, modernizare străzi, să aibă şi ei în vedere  şi chiar la elaborare de studii de 
fezabilitate. 
 La Bârcea Mircă s-au eliminat lucrări de modernizări de străzi.  

Am vrut să mai spun că s-au  eliminat lucrări de canalizare pe strada Hărăului şi pe strada Brâncuşi. 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 S-ar putea să intre şi I.S.P.A., unde sunt străzi cu canalizare. 
 Dl.Davidescu Mircea 
 Pe strada Hărăului nu este eliminat nimic. 

D-na Mateucă Mădălina 
 Eu vă pot şi arăta. S-au eliminat următoarele poziŃii cu următoarele sume: poziŃia 48, canalizare str. 
Harăului. 
 Dl. Davidescu Mircea 
 Era o suplimentare de care nu a mai fost nevoie. 

D-na Mateucă Mădălina 
 Deci, acolo este în regulă? 
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 Dl. Davidescu Mircea 
Da. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Urmează doar modernizarea de la gaz. 
 Dl. Davidescu Mircea 
 Exact. 

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.12 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.301/2008 
 

Diverse 
 Dl. Kovasc Francisc 
 Aş ruga să daŃi dispoziŃie domnului director Szots să vină  pe strada Împăratul Traian să rezolve 
problemele. Acolo se pot face nişte parcări laterale, trebuie rezolvată situaŃia. Stâlpii care    s-au pus între 
trotuar şi drum să fie scoşi că sunt puşi ilegal. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Acolo, pe strada respectivă intră proiectul I.S.P.A. din această lună. 
 Dl. Kovasc Francisc 
 Parcare laterală se poate face şi stâlpii care s-au pus pe trotuar ilegal pe domeniul public, să fie scoşi 
de acolo afară şi să fie oamenii amendaŃi care fac aşa ceva. 
 Pe lângă faptul că strada este deosebit de îngustă, fiecare şi-a pus în faŃă  nişte stâlpi şi ei parchează 
maşina tot acolo, pe lângă stâlpi. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Domnule Primar, mâine sau poimâine mergem la faŃa locului să vedem ce se poate face. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Faci ce trebuie. 
 Dl.łonea Vasile  
 Vreau să ridic o problemă, am făcut şi în scris ca să ajungă la domnul Primar. Sunt problemele 
oamenilor care vin la mine în audienŃă. 
 A fost problema mini-parcului care a fost amenajat în spatele blocului B zona Cinematografului Patria. 
S-a luat de acolo, s-a defrişat, au apărut bălării, mizerii, aurolaci ş.a.m.d. şi acolo se mai duceau bătrânii, mai 
stăteau pe vremea aceasta la umbră. 
 Tot aceiaşi cetăŃeni au spus că-i deranjează terasele. Terasele acestea nu au wc-uri ecologice şi s-
au transformat în pişoare – spuneau ei – scările blocurilor, gangurile. Ar trebui ca atunci când se dau 
autorizaŃiile să se impună să se pună indicatoare la barurile care au wc. 
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 Lipsa capacelor de canal din zonă este o altă problemă. Spuneau că deşi sunt zile caniculare, 
cişmelele din zona centrală a oraşului nu funcŃionează. Să le facem să fie funcŃionale, să aibă de unde bea 
apă. 
 Mai este o doamnă cu câinii, de care am mai spus, vis-à-vis de PoliŃia Comunitară. A mai fost o dată 
şi chiar a vrut să vină într-o şedinŃă să explice problema.  
 Aceiaşi problemă este pe str. Mărăşti.  Este cineva care creşte câini acolo şi deranjează noaptea.  
 Adresa este înregistrată la Primărie. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 A fost repartizată deja  la S.P.I.G.M. pentru rezolvare. 
 Dl.łonea Vasile  

Noi am făcut un regulament cu felul în care să se comporte oamenii care au câini. Se duc prin parc.   
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Nu au voie în parc. 
 Dl.łonea Vasile  

Spunea cineva că se juca copilul cu lopăŃica în nisip şi acolo erau şi fecale de câine. Asta este, 
neplăcut dar asta este realitatea. Ar trebui să se ia măsuri să se respecte regulamentele oraşului, să nu se 
intre în parcuri cu animale. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Eu aş vrea să găsim aici o soluŃie că este o problemă destul de sensibilă şi acum ar trebui luată 
decizia, la început de consiliu că pe urmă se interpretează în fel şi chip. Deci, problemele acestea sunt reale. 
O primă parte o putem rezolva în două zile. Această problemă a câinilor… este clar că oraşul este sufocat. 
Fie găsim soluŃii împreună şi facem un loc sau mai multe locuri unde să se poată ieşi cu câinii, că este o 
certitudine că vor avea câini, fie dotăm consiliu cu nişte aspiratoare că am mai văzut pe dincolo, cât am putut 
să văd şi eu şi să trag concluzii, prin care noi contracost, să-i taxăm pe cei care au câini şi să dotăm o 
maşină… Nu ştiu, este  o problemă destul de grea pentru că ei merg în parcuri. Până nu erau sensurile 
giratorii se duceau acolo. DimineaŃa la 6 în actualul sens giratoriu din centru erau zeci de câini. Este normal 
că îşi fac treburile acolo şi nu văd pe nimeni cu lopăŃica să adune.  

Cu poliŃia, am zis că, sper, ca măcar ministrul să treacă la decizia de a o da sau  nu , pentru că de la 
1 ianuarie o restructurez total dacă nu ni se dau atribuŃii în domeniu, mai bine să ne lase în pace. Până acum, 
4 miniştrii ne-au minŃit de ne-au îndoit. Ori ne dau circulaŃia…. Mă uitam  şi ieri că era blocat tot traficul pe DN 
7 şi era total aiurea. Nici un poliŃist, nimeni nu s-a dus acolo să vadă. Nu avea nimeni interesul  să 
reglementeze circulaŃia.  Alta era dacă ar aparŃine Consiliului local, să poată să ia o decizie. Văd şi eu acum 
în toată lumea asta ce înseamnă poliŃia locală, nu prinzi hoŃul şi când prinzi hoŃul le râd ăia în nas că “i-ai 
adus la noi, că noi suntem specialişti, cu mapă” şi tot felul de din astea de du-te vino. În momentul în care văd 
că aceştia au atribuŃii să vezi cum lasă “ciocul mic” tovarăşii de dincolo. Aici este o luptă între orgolii care nu 
se va finaliza niciodată aşa cu neacordare de competenŃe. Atunci ne angajăm ofiŃeri de profesie, chiar şi 
pensionari  care au ieşit la pensie din serviciile de specialitate şi să ne ajute 2 ani-4 ani. Trebuie să luăm o 
decizie, pentru că este o problemă. Aşa, eu refuz să colaborez. Eu nu am colaborat cu PoliŃia mea 
comunitară pentru că îmi dau seama că îi ignoră ceilalŃi. Jandarmeria sunt stat în stat şi îi ignoră, ceilalŃi îi 
ignoră, deci nu mai există nici o conlucrare, numai aşa o poveste. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Două probleme vreau să ridic şi eu. Problema câinilor vagabonzi. În zona în care locuiesc, zona 
blocului 43, zona Gării, 12-14 câini se adună. Trece orice maşină se ia după maşini, latră, aleargă. Dacă dau 
copii cu mingea la poartă sunt repede pe copii. Noaptea dacă vin oameni străini în zonă se apucă şi latră. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Domnule Oană, dacă am vrut să îi ridicăm ştiŃi ce s-a întâmplat. Judecătorii au venit la 
dumneavoastră nu la mine, “hai să o lăsăm mai uşor, să nu mai aşa, să nu mai aşa”. Este clar, trebuie 
prindere şi tratare specială. Tratarea specială costă 500 de mii. Atunci, ce facem, ori facem strada Aurel 
Vlaicu prioritar ori facem tratament la câini?!  

Ne lovim şi de cealaltă problemă, mai aduc şi alŃii câini la noi.  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Noi am început un proiect acum cu AsociaŃia “SalvaŃi-l pe Lăbuş”. Ducem în fiecare săptămână 

undeva la 10 câini, îi sterilizăm, îi deparazităm, îi marcăm şi îi aducem înapoi în oraş. 
Probabil că râdeŃi dar există o explicaŃie perfect logică. Dacă noi lăsăm zonele ocupate în momentul 

de faŃă de câini, libere, o să migreze câini din alte oraşe sau din alte regiuni.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Exact ca şi cerşetorii. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Exact. Găsesc teritoriile nemarcate şi nu o să ne scăpăm niciodată. 

 Dl. Primar Mircia Muntean 
Am dus pe cei din Hunedoara, acum vin cei din Sibiu.  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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Vin din Hunedoara, vin din Călan, vin din Simeria. Programul de sterilizare a câinilor şi de marcare o 
să se desfăşoare simultan în toate oraşele. 

Dl.Kovacs Francisc 
Sunt 7 blocuri turn în zona Casei sindicatelor unde din cauza a 5 câini care latră toată noaptea  

oamenii aruncă cu borcane. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Dacă se face simultan în toate oraşele eu vă garantez că în 2 ani de zile scăpăm de această 

problemă. Altă soluŃie nu este.  
Dl.Borbeanu Simion 
În zona cafenelei Amigo este un grup de boschetari care locuiesc în canalul de la Casa de cultură şi 

care vin şi beau pe băncile de acolo. Pe lângă că beau şi se leagă de oameni, îşi spală hainele cu săpun la 
fântâna aceia, cişmeaua din centru de unde oamenii beau apă, şi le întind la uscat la soare pe băncile din 
centrul Devei. Cineva trebuie să ia o măsură să-i alunge de acolo. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
PoliŃia Comunitară să ia măsuri împotriva vagabonzilor, să-i amendeze. Avem aici o listă de informare 

cu indicatori de sarcini, de modul de îndeplinire a sarcinilor, de obiective, de amenzi date ş.a.m.d. De 
vagabonzi nu au spus aproape nimic. Să ia măsuri să-i amendeze pe toŃi cerşetorii. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Mai este o familie de Ńigani cu copii mulŃi care au zone împărŃite,  cerşesc la terase. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise lucrările 
şedinŃei.  
 

 Deva, 22 iulie 2008 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  

Consilier,        Secretar 
Oană Nicolae Dorin               Jr. Sârbu Laura 

 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia  
  
  
  


