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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 03 august 2009,  în şedinŃa  extraordinara 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1420/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 
consilieri aleşi. 

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

Dl.łonea Vasile  
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 
16 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa d-na Chişotă Roxana, dl Borca Tiberiu,  dl. Dobrean Robert, 
dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs Francisc. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin 
şi Costa Cosmin Cristian, doamna Secretar Laura Sârbu, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
 
 Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros “La multi ani” celor care 
îşi aniverseaza ziua de nastere in aceasta luna, respectiv domnului viceprimar Costa Cosmin 
Cristian (17.08.) si domnul consilier Morar Marcel Nicolae(29.08.) 

În continuare dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 21 iulie 2009 si din data de 27 iulie 2009, 
precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.  

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, 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 procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 21 iulie 2009 si din data de 27 iulie 2009 însoŃite fiecare de un 
proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 21  iulie  2009. 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1306/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier łonea Vasile. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 13 puncte si 1 punct suplimentar. S-au adoptat 
14 hotarari, respectiv de la nr.236-249.  
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Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 21 iulie 2009.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 27  iulie  2009. 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1357/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Tonea Vasile. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 8 puncte si  punct suplimentar. S-au adoptat 9 
hotarari, respectiv de la nr.250 - 258.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 27 iulie 2009.  

 
Dl.łonea Vasile  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 iulie  2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 iulie 2009 se aprobă cu unanimitatea de voturi a 

celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 27 iulie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 27 iulie 2009 se aprobă cu unanimitatea de voturi a 

celor 16 consilieri prezenŃi. 
 

În continuare dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.        

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.364/2005 privind necesitatea 
contractarii unui imprumut intern de catre Consiliul local al municipiului Deva, cu 
modificarile ulterioare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.481/2006 privind acordarea contractarii 

unui imprumut de catre Consiliul local al municipiului Deva, cu modificarile 
ulterioare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.275/2008 privind 

aprobarea asocierii dintre Municipiul Deva, prin Consiliul local al municipiului 
Deva si 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”, cu modificarile 
ulterioare 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl.łonea Vasile 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cuprevederile art.45 alin.2, 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- 3 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în 
funcŃie.   
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De asemenea pct.1 si 2  necesita vot secret 
 
I. Proiecte de hotărâri: 
 

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

Consiliului local nr.364/2005 privind necesitatea contractarii unui imprumut intern de catre 
Consiliul local al municipiului Deva, cu modificarile ulterioare; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Aş avea două întrebări. Prima este, ce costuri suplimentare implică pentru noi, Consiliul 

local, rostogolirea acestei dobânzi? A doua, dacă graficul de plăŃi previzionat pentru luna martie 
şi decembrie anul viitor, ne va permite eşalonarea la plată a acestor sume? 

D-na Nicula Viorica 
Am explicat şi în referat. Nivelul dobânzii ROBOR este în scădere. Se estimează că în 

anul 2010 va scădea şi mai mult ceea ce nouă ne-ar permite să plătim mai puŃin decât plătim în 
momentul de faŃă. Ce se întâmplă? Nivelul veniturilor bugetului local, plecând de la taxa pe 
autorizaŃie de construcŃie în anul 2009, a scăzut faŃă de aceiaşi perioadă a anului 2008 cu 75%. 
Deci, există o lipsă de lichidităŃi pe piaŃă. Pentru faptul acesta, noi am considerat că banii care ar 
fi trebuit să-i plătim la rată anul acesta, pot fi folosiŃi pentru plăŃile altor prestări de servicii sau 
execuŃii de lucrări, astfel încât agenŃii economici să mai poată fi susŃinuŃi în această perioadă, 
urmând ca agenŃii economici la rândul lor să-şi achite impozitele şi taxele către noi. În felul 
acesta propunem o amânare  la plată a dobânzilor şi doar a dobânzilor, în anul 2010.  

Din discuŃiile cu Banca Comercială, şi în anul 2010 dacă am ajunge într-o lipsă de 
lichidităŃi, ei vor fi dispuşi să facem un grafic de eşalonare. AŃi văzut că noi am ataşat şi 
propunerea Băncii Comerciale. Deci, banca este foarte deschisă să putem plăti această dobândă 
şi în condiŃiile anuale. 

Dl.łonea Vasile 
Şi în condiŃiile graficului pe 2010? 
D-na Nicula Viorica 
Dacă va fi cazul atunci. Numai dacă va fi cazul şi va exista o lipsă de lichidităŃi pe 2010, 

banca şi-a exprimat deja intenŃia de a purta cu noi o discuŃie în vederea eşalonării la plată. 
D-na Oprişiu Corina 

 Preconizăm că o să avem bani sau de acum ne gândim că s-ar putea să nu avem, că  
probabil sunt restanŃe, vor fi la graficul de plăŃi de anul viitor? 

D-na Nicula Viorica 
Aşa cum se estimează, criza asta ar trebuie să înceteze la un moment dat. Că va fi la 

sfârşitul anului 2009 sau începutul anului 2010, asta vom vedea atunci. 
Noi, banii aceştia pe care nu-i vom mai plăti în acest an, îi putem orienta spre agenŃii 

economici pentru a mai putea rămâne pe piaŃă, dacă nu, agenŃii economici îşi vor închide 
activitatea. Mai mult, pe noi ne-a lovit foarte mult OrdonanŃa nr.34 care ne interzice să facem 
plăŃi, putem doar în perioada 24-31 ale lunii. Chiar dacă instituŃiile publice efectuează plata în 
data de 24, la agentul economic ajunge în data de 26. El deja are termene scadente la bugetul de 
stat în 25, deci, deja  agentul economic este predispus la a intra în faliment până la urmă.   

Dl. łonea Vasile  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

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

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Dorin 
Comisia de negociere pentru obtinerea unei dobânzi amânate propun să fie formată din 

dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Nicula Viorica şi dl. Dina Adrian. 
Dl.łonea Vasile  
DaŃi-mi voie să fac o remarcă, nu răutăcioasă. Am rămas surprins de încrederea 

manifestată de domnul Primar Mircia Muntean faŃă de perspectivele economice luminoase ale 
guvernării Boc. Chiar este lăudabil aici, în Expunerea de motive şi mă bucură treaba aceasta. 

Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmeasca şi să distribuie 
buletinele de vot cu propunerile făcute. 

Dl.David Ioan 
Întrucât domnul Pogocsan Ferdinand nu este prezent, domnul łonea este Preşedintele de 

şedinŃă, vă rog să numiŃi pe cineva care să ajute la numărarea buletinelor de vot. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Vă ajut eu. 
Dl. łonea Vasile  

  Rezultatul votului secret este următorul:  
 Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 voturi  valabile. 

Comisia de negociere pentru obtinerea unei dobânzi amânate: 
- Dl. Oancea Nicolae Florin -13 voturi “pentru ” şi 3 voturi “împotrivă” 
-    D-na Nicula Viorica  -13 voturi “pentru ” şi 3 voturi “împotrivă” 
-    Dl. Dina Adrian  -13 voturi “pentru ” şi 3 voturi “împotrivă” 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art. VI al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
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                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

A fost adoptată Hotărârea nr.259/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.481/2006 privind acordarea contractarii unui imprumut de catre Consiliul 
local al municipiului Deva, cu modificarile ulterioare; 

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

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

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

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

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun aceeaşi comisie, ca şi la proiectul anterior.  
Dl.łonea Vasile  
Este cam aceeaşi Expunere de motive. 
D-na Nicula Viorica 
Am fost obligaŃi pentru fiecare contract să facem proiect de hotărâre, aşa cum a fost 

licitat acum 2-3 ani. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să fie aceeaşi comisie. 
Dl.łonea Vasile 
Rog secretariatul tehnic să întocmeasca şi să distribuie buletinele de vot cu propunerea 

facută. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 voturi 

valabile. 
• Comisia de negociere pentru obtinerea unei dobânzi amânate: 
- Dl. Oancea Nicolae Florin -13 voturi “pentru ” şi 3 voturi “împotrivă” 
-    D-na Nicula Viorica  -13 voturi “pentru ” şi 3 voturi “împotrivă” 
-    Dl. Dina Adrian  -13 voturi “pentru ” şi 3 voturi “împotrivă” 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
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                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art. VI al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     3  abŃineri (D-na Oprişiu Corina, D-na Mateucă Mădălina şi  

                                       Dl. Birău Mircea) 

A fost adoptată Hotărârea nr.260/2009 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 

Hotararii Consiliului local nr.275/2008 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Deva, prin 
Consiliul local al municipiului Deva si 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”, cu modificarile ulterioare; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Oprisiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.261/2009 
 

Dl. łonea Vasile  
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DaŃi-mi voie să aduc în discuŃie un punct de vedere exprimat de cineva care a venit în 
audienŃă. Este o treabă foarte serioasă. AsociaŃiile de proprietari solicită sprijinul Consiliului 
local în sensul ca în zonele de energie termică să reactualizeze - spun ei, baza de date privind 
suprafaŃa echivalentă tehnică a condominiilor. Ei spun că aplică procentul care va rezulta, dar 
partea tehnică a acesteia va trebui să o facă furnizorul de energie termică. Vine toamna şi iarăşi o 
să înceapă discuŃiile, iarăşi o să înceapă scandalul la asociaŃiile de proprietari cu partea comună 
unde trebuie nişte criterii clar stabilite, cine plăteşte şi ce plăteşte. Legea spune clar că furnizorul 
de energie termică să vină pentru că are specialişti, asociaŃia de proprietari nu are specialişti. 
Există şi Legea nr.325 care spune despre… vorbeşte despre alimentarea cu energie termică şi 
acolo iarăşi este prevăzut. Şi Hotărârea AutorităŃii NaŃionale de Reglementare, adică hotărârea 
A.N.R.S.C.-ului, este dată tot în baza legii. Ei stabilesc clar treaba aceasta şi a cui este obligaŃia 
de a face. 

Dl.Borbeanu Simion 
După cota indiviză care revine fiecărui proprietar, pentru că aşa este mai corect. Sunt 

părŃile comune. 
Dl.łonea Vasile 
Nu, ei vor altceva. Ei vor de la furnizorul de agent termic, cu specialiştii pe care-i are, să 

se stabilească suprafaŃa echivalentă, pentru că după aceea ei o repartizează în funcŃie de cota 
asta. SuprafaŃa echivalentă termică a părŃii comune pe care ei nu au de unde să o ştie. 

Dl.Birău Mircea 
Lucrând în cadrul Serviciului de termoficare cunosc problemele acestea şi v-aş ruga dacă 

sunt asociaŃii care vin la dumneavoastră cu probleme de genul acesta să-i trimiteŃi la noi. 
Dl.łonea Vasile 
Unde “la noi”? 
Dl.Birău Mircea 
La noi, la Serviciul de termoficare, pe str. Pietroasa la nr. 2, lângă magazinul Trident. Noi 

am început să facem o inventariere, dar sunt o grămadă de asociaŃii care nu permit accesul. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vreau să reamintesc serviciului tehnic că am cerut la prima şedinŃă ordinară să fie invitaŃi 

cei de la Serviciul circulaŃie, PoliŃia Comunitară, Urban Construct şi de la firma care ridică 
maşini pentru a stabili un  mod de operare unitar, în tot oraşul, ca să nu mai avem alte discuŃii pe 
viitor. 

Am verificat situaŃia de la piaŃă, de la parcarea din subteran. Zilnic este goală şi în jurul 
pieŃei este plin de maşini. Nu se face nimic. MotivaŃia pe care au dat-o cei cu dubele, cu maşinile 
mai înalte este aceea că, la accesul în subteran este pus un indicator de înălŃime care nu le 
permite să intre, nici o Dacia papuc nu poate să intre cu marfa în subteran. Nu au cum să facă 
aprovizionarea, chiar dacă este lift.  

Rugămintea este să se ia legătura cu cei care au în administrare piaŃa, să facă cumva să 
ridice această limitare de înălŃime, că îi permite construcŃia. Să o ridice să poată intra cu dubele 
şi PoliŃia comunitară să treacă să dea acele amenzi pentru că în zona pieŃei peste tot este oprirea 
interzisă şi dacă mergeŃi şi acum este plin de maşini. Nu se ia nici un fel de măsură. Să fie 
sancŃionaŃi. Sunt locuri de parcare, sunt 150 de locuri şi au unde să parcheze, să nu mai parcheze 
acolo. Eu locuiesc în zonă şi nu pot să ajung acasă. Stau blocat în trafic tot timpul pentru că 
parchează şi în dreapta şi în stânga. Pe partea cealaltă, toată partea dinspre piaŃă spre 
Kogălniceanu este oprirea interzisă, acolo la piaŃa de pe I.L. Caragiale este plin de autoturisme şi 
blochează traficul. Deci, să se ia măsurile legale să se respecte o dată, că nu se mai poate circula 
acolo. 

Dl. Panduru Carol 
Referitor la punctul de vedere expus de colegul, azi dimineaŃă era o comisie din partea 

executivului care stabilea clar anumite zone unde să se stabilească şi ridicarea de autovehicule 
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din jurul pieŃei. Referitor la maşinile mari, am discutat într-o şedinŃă anterioară că cei care 
deocamdată nu pot intra în parcarea subterană a pieŃei să meargă în spate, pentru că sunt căi de 
acces pentru aprovizionare şi să se stabilească că doar maşinile cu gabarit mai mare, mai înalte 
care nu pot intra în subteran, să aprovizioneze prin spate. 

Dl.Oană Dorin 
Parchează pe I.L.Caragiale. 
Dl.Panduru Carol 
Partea mai proastă este că în spate parchează şi maşinile mici care vin din Oltenia, de la 

Arad, dorm acolo oamenii. Au probleme şi locatarii din blocurile respective, bl. 105, bl.103 şi nu 
mai ştiu care sunt, că aceştia fac gălăgie, îşi fac nevoile pe acolo, lucru care nu este normal. Sunt 
mai multe impedimente vis-à-vis de aceste lucruri, de aceea, această comisie va stabili clar ce 
indicatoare trebuie montate în jurul pieŃei în aşa fel încât să fie circulaŃia aerisită. 

Vis-à-vis de str.Caragiale, va trebui să punem, dacă vine şi PoliŃia rutieră la şedinŃa 
ordinară viitoare, să stabilim, să punem în colaborare cu ei indicator de “oprirea interzisă” şi cu 
ridicarea autovehiculelor pe Caragiale, pentru că parchează şi pe trotuar şi pe partea cu piaŃa. În 
momentul în care parchează pe ambele părŃi, foarte greu se circulă pe Caragiale. Sau să stabilim 
să fie sens unic. 

Dl.David Ioan 
Mă aliniez şi eu problemelor ridicate de domnul Oană şi domnul Panduru şi nu mai vreau 

să insist asupra acestor problemele, dar vreau să vă atrag atenŃia asupra altui aspect. ReŃineŃi că, 
atât în zona pieŃei, zona băncilor, BCR de exemplu, la zona parcărilor nu se Ńine seama de spaŃiul 
destinat parcărilor şi se parchează anapoda, în aşa fel încât pietonii nu au pe unde să circule. 
Deci, în zona pieŃei nu se poate circula pentru că pe trotuar sunt maşini, pe carosabil sunt maşini. 
Dacă mijlocul carosabilului este liber, în nici un caz pietonii nu pot să circule pe acolo.  

Aş dori cu ocazia aceasta să atrag atenŃia Serviciului circulaŃie să analizeze peste tot 
asemenea situaŃii, este vorba de zona pieŃei unde nu ştiu este trotuar, este carosabil, nu ştii ce este 
acolo pentru că se parchează peste tot, începând de la ICIT PELECIM mergând către bancă până 
se coboară la Opera sau spre catedrală, eu nu ştiu acolo este parcare, nu este parcare, tot timpul 
sunt maşini şi circulă dintr-o parte în alta şi pietonii nu au pe unde să treacă, fac slalom printre 
maşini. 

Tot timpul sunt maşini care circulă şi astăzi este poziŃie de staŃionare, iar mâine este 
carosabil şi circulă toŃi şi partea unde a fost carosabil ieri, mîine este blocată de maşini. Trebuie  
marcată şi partea unde este parcare, să fie respectată aşa cum trebuie. Asta Ńine de Consiliul 
local, de circulaŃie pietonală, nu Ńine de PoliŃia comunitară. Sigur că, PoliŃia comunitară poate să 
verifice dacă sunt respectate, dar nu sunt trasate nici zonele de circulaŃie, nici parcările. 

Există situaŃii în care găseşti o parcare în care toate locurile sunt rezervate, trei la nu ştiu 
care, două la nu ştiu care, în sfârşit şi nu mai are loc omul de rând, cetăŃeanul care are treabă în 
zona respectivă.  

Altă chestiune pe care vreau să o ridic şi mi se pare extrem de importantă. Atâta timp cât 
se circulă pe toate părŃile, şi pe sus, şi pe jos şi pe dreapta şi pe stânga, numai Dumnezeu ştie 
cum se mai scapă uneori în situaŃie de îngrămădeală şi de căldură, ş.a.m.d. Nu este nimeni care 
să facă puŃină ordine, să vadă ce se întâmplă, să mai tragă pe unii de mânecă, să mai dea o 
amendă. Fiecare pe unde apucă trece, iese. Nu vreau să intru în detalii, pentru că iarăşi mă leg de 
taximetrişti, dar aceştia sunt un factor de destabilizare a ordinii în circulaŃie. Tot discutăm de 
două luni de zile, dar nu facem nimic, nu am văzut nimic concret.   

Repet, circulaŃia pietonilor este grav pusă în pericol de faptul că maşinile se parchează 
sau circulă pe unde nu trebuie. De exemplu, din gară la BRD, acolo ar trebui făcute nişte marcaje 
unde să stea maşinile şi o porŃiune pe unde să circule. Sigur că lumea circulă, ies pe la 
Ispectoratul de SituaŃii de UrgenŃă şi de multe ori nu au ce căuta acolo. 
 D-na Mateucă Mădălina 
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 Referitor la energia termică. Aş dori să adresez rugămintea conducerii DirecŃiei tehnice 
din Primăria Deva să transmită o solicitare către toate AsociaŃiile de proprietari pentru 
obligativitatea montării repartitoarelor de costuri. Până la 30 septembrie 2009 legea spune că 
sunt obligaŃi toŃi proprietarii de apartamente care nu mai sunt racordaŃi la sistemul centralizat de 
energie termică să-şi monteze aceste repartitoare de costuri. În felul acesta vom elimina o parte 
din discuŃiile care din toamnă iarăşi ar avea loc, când începe furnizarea agentului termic. 
 Avem o solicitare din partea unor locatari din AsociaŃia nr. 408 care din primăvară tot 
spun de problemele lor. Preşedintele de asociaŃie refuză să monteze aceste repartitoare. 
 Solicit o copie a acestui demers pe care-l va face Primăria. 
 Dl.łonea Vasile 

Problemele acestea legate de viitoarea perioadă rece care ne bate la uşă, să fie luate în 
serios. Oamenii nu au bani, au din ce în ce mai putin bani şi problemele acestea o să existe şi la 
noi, nu numai la alŃii. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 În cartierul Dacia, la bl. 60 şi bl. 7 s-au efectuat lucrări de reparaŃii la conductele de agent 
termic şi acum după aproximativ o lună canalul termic este descoperit fiind pericol să cadă copii 
acolo sau bătrâni, să se întâmple accidente. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 La intersecŃia de la Gară, la semafoarele de la Gară  ar trebui neapărat să stea în orele de 
vârf poliŃia pentru că trec pe galben şi pe roşu convoaie de tiruri, 4-5 tiruri. Eu mereu fac drumul 
acesta când merg spre Real şi acolo, nu ştii cum să scapi cu viaŃă în intersecŃia aia. Efectiv ai 
verde şi vrei să treci şi trec tirurile care vin cu viteză mare pe DN şi nu încetinesc. Trec şi 
forŃează pe roşu. Acolo se pot întâmpla accidente mortale oricând, este pericol mare. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu nu vreau să trecem aşa uşor peste partea de termoficare care va fi o problemă a 
noastră foarte gravă în toamna asta. Noi am aprobat fonduri pentru dezvoltare pe termoficare. Aş 
vrea dacă se poate şi cu colegii care lucrează în domeniu, haideŃi să facem o inventariere câŃi 
bani trebuie ca să facem aceste contorizări. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Acestea le face proprietarul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 HaideŃi să vedem despre ce este vorba, că omul va fi în situaŃia să nu-şi poată plăti 
energia termică. HaideŃi să vedem cum putem să ajutăm, că instalaŃia aceea este o instalaŃie a 
noastră. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Este vorba de repartitoare de costuri în apartamente care se fac pe cheltuiala 
proprietarului. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Bun dar, dacă noi punem un contor de energie termică la limita proprietăŃii noastre cu… 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Există. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Această împărŃire nu ne mai interesează pe noi. HaideŃi să vedem că sunt situaŃii în care 
oamenii nu pot să facă treaba aceasta, nu au de unde. Să ne gândim cum îi putem ajuta ca să nu-i 
coste mult şi cineva, un administrator de asociaŃie să-şi bată joc de ei. De aceea spun, haideŃi să 
ne gândim că o să fie probleme cu banii. HaideŃi să venim să preîntâmpinăm situaŃia asta. Ce 
putem să facem noi?  Am aprobat nişte bani de aici, sigur probabil nu sunt acum, dar dacă sunt 
bani acum, să nu plătim dobânzi, am putea să vedem ce putem să facem noi, cei care sunt în 
domeniu, haideŃi să discutăm ce am putea să facem noi, Consiliul, să ajutăm. 
 D-na Mateucă Mădălina 
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 Eu m-am referit la repartitoarele de costuri. Legea prevede în primul rând numai pentru 
cine este legat la sistem. Consiliile locale îi pot ajuta pe aceşti proprietari cu recuperarea sumelor 
care le-au fost într-un fel  împrumutate pentru o perioadă de timp. Numai în felul acesta se poate. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Trebuie discutat, să vedem despre ce este vorba. 
 Dl. Oană Nicolae 
 Aceiaşi problemă cu D.N.-ul, cu privire la tirurile şi maşinile mari care vin pe D.N. şi 
intră pe culoarea roşie. În ultimele 10 zile au fost două accidente deosebit de grave pe DN. Un 
autobuz a intrat, nu a văzut semaforul. MotivaŃia şoferului “nu am văzut semaforul, fiind foarte 
târziu şi nu am mai avut ce să fac”. Ca să nu mai fie situaŃii din acestea, să punem acele 
limitatoare de viteză înainte cu 15 metri de semafor, cum  sunt şi în alte oraşe. Peste alea nu o să 
treacă cu viteză, indiferent cine este, trebuie să încetinească la semafor. Cel puŃin salvăm viaŃa 
oamenilor.  
 Eu stau în zona Gării. Noaptea, dacă ai curaj ca să vii şi să treci pe culoarea verde, te 
poate face zob. Sunt 2 sau 3 situaŃii când am trecut pe culoarea verde şi a venit unul cu tirul în 
viteză şi dacă nu frânam mă făcea zob. Dacă este limitator de viteză nu o să mai poată trece şi o 
să încetinească. 
 Să puneŃi indicatoare. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Să se pună limitatoare de viteză şi la Sala Sporturilor că şi acolo se circulă cu viteză. 

Dl.łonea Vasile 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 
 
 

Deva, 03 august  2009 
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