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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 10 noiembrie 2009, în şedinţa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

 
Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 

alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr.2148/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 de consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa 
Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
Dl.  Pogocsan Ferdinand 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr 
de 18 consilieri, şi-a anunţat absenta domnul Ghergan Florian, domnul Dobrean Robert  şi 
domnul Kovacs Francisc. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin 
si Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl.  Pogocsan Ferdinand 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dnul  Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiect  de hotărâre, privind: 

1.Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari 
de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului A, strada 
Carpati, municipiului Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean  
2. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 36, strada 
Minerului, municipiul Deva  

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
3. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 84, strada 
Streiului, municipiului Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
4. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 85, strada 
Streiului, municipiului Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
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5. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului B, strada 
Carpati, municipiul Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
6. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului D, strada 
Carpati, municipiul Deva  

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
7. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului E, strada 
Carpati, municipiul Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
8. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului F, strada 
Carpati, municipiul Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
 9. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului G, strada 
Carpati, municipiul Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
 10. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului K2, Aleea 
Pacii, municipiul Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
 11. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului K5, Aleea 
Pescarilor, municipiul Deva 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
 12. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului K6, Calea 
Zarandului, municipiul Deva  

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
 13. Aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al Primarului      
municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al 
municipiului Deva  

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
II.   Diverse 

 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele 1-13 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali prezenti. 
  
 
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 
de  

avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de invervenţie în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului A, strada Carpaţi, municipiului Deva. 
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Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.384/2009 
 

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

de  
avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de invervenţie în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului 36, strada Minerului, municipiul Deva.  

Dl. Oană 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.Ţonea Vasile 
O întrebare am. Când vor începe lucrările, la primăvară, la vară? 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Probabil la primăvară. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 385/2009 
 

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

de  
avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de invervenţie în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului 84, strada Streiului, municipiului Deva. 

Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.386/2009 
 

Punctul 4 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 

de  
avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de inverventie în vederea creşterii 
performantei energetice a blocului 85, strada Streiului, municipiului Deva. 

Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 387/2009 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 

de  
avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de invervenţie în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului B, strada Carpaţi, municipiul Deva 

Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 388/2009 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei 

de  
avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de inverventie in vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului D, strada Carpati, municipiul Deva. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 389/2009 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 
de  

avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii 
performantei energetice a blocului E, strada Carpati, municipiul Deva 

Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 390/2009 
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Punctul 8  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei 
de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de invervenţie în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului F, strada Carpaţi, municipiul Deva. 

Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 391/2009 
 

Punctul 9  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 
de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de invervenţie în vederea creşterii 
performaţei energetice a blocului G, strada Carpati, municipiul Deva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 392/2009 
 
Punctul 10  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 
de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii 
performantei energetice a blocului K2, Aleea Pacii, municipiul Deva. 

Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 393/2009 
 

Punctul 11  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei 
de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de inverventie in vederea cresterii 
performantei energetice a blocului K5, Aleea Pescarilor, municipiul Deva. 

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

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

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

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

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

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

 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 394/2009 
 

Punctul 12  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei 
de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de invervenţie în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului K6, Calea Zarandului, municipiul Deva. 

Dl. Oană 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. 

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 395/2009 
 

Punctul 13  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            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. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 396/2009 
 

Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o rugăminte, dacă se poate suna la Apaprod! Cel puţin aici în faţa Primăriei şi în 
strada de dincolo, să taseze şanţurile făcute. Nu se poate, este groapa de jumătate de metru! 
Chiar aşa, îşi bat joc de noi?! Nu putem să intrăm în parcare, nu putem să intrăm cu maşina. 
Nu au tasat deloc. Nu au aruncat un pic de pământ, este nisip şi când ai călcat pe ea, când ai 
intrat în groapă. Să facă bine să vină să taseze şi să facă la loc. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Eu aş avea o rugăminte, dacă s-ar putea, când avem şedinţă de consiliu chiar dacă 
este de îndată să fie încălzită sala aceasta că mi se pare anormal să stăm aşa, ca în gară, cu 
parpalacul pe noi. O aerotermă ceva…. Adică, nu se poate, Consiliul local Deva după ce că 
stă în scaunele acestea de pe vremea lui Gheorghe Dej şi nici măcar nu sunt capitonate cu 
nimic, să  avem măcar căldură. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand  
 În Deva sunt foarte multe jafuri, efetiv jafuri ziua în amiaza mare. Deja trei persoane în 
ultimele 3-4 luni au fost jefuite, locatarii din zona străzii Călugăreni. Ştiţi foarte bine că pe colţul 
Casei de Cultură, în spatele Casei de Cultură sunt boschetarii cazaţi pe/sau lângă conducte 
acelea de agent termic. Poliţia Comunitară să ia măsurile cuvenite. La înmormântări este plin 
de beţivani, cerşetori şi este neplăcut. Vă rog să se ia măsuri. 
 Dl. Morar Marcel 
 Să spună Poliţia Comunitară la şedinţa viitoare ce a făcut. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand  
 Este necesar a se impune un pic de ordine. 
 Dl. Panduru Carol 
 Sunt de acord ca Poliţia Comunitară să intervină în acest caz dar, ce facem cu oamenii 
aceştia? Ies de acolo şi se duc în altă parte. Aşa este uşor, îi scoatem din Casa de Cultură şi 
găsesc altundeva un loc. 
 Numai puţin. Problema este alta. Haideţi să hotărâm prin hotărâre de consiliu în mare, 
atribuţiunile în afară de Legea nr.215 care prevede atribuţiunile Poliţiei Comunitare, să stabilim 
şi alte atribuţii Poliţiei Comunitare care depind de societatea noastră din Deva, care eu ştiu, 
oricum este la dispoziţia Consiliului local. Stabilim prin hotărâre de consiliu atribuţiuni 
suplimentare care vor fi îndeplinite. Nu numai aşa să facă Poliţia Comunitară! Printr-o simplă 
vorbă nu se poate face, stabilim nişte ordine clare prin hotărâre de consiliu: faci aia, faci aia şi 
răspunde. 
 Aşa este uşor numai să spunem, să intervenim acolo să-i luăm dar unde-i ducem? 
 Dl.Morar Marcel 
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 Luaţi şi trimişi în localitatea de domiciliu. 
 
 
 Dl.Cuiava Dorel 
 În Dacia, la blocul 7 de pe Al.Romanilor, s-au făcut lucrări şi toată apa se adună în faţă 
iar oamenii nu mai pot ieşi din bloc. Ttrebuie să treacă prin zona verde, prin noroi. 
 Să se facă o alee betonată să poată circula cetăţenii din zonă. 
 Dl. David Ioan 
 Domnule Panduru, completez ce aţi spus dumneavoastră. Deci, dacă au acte de 
identitate - că se poate să nu aibă - veţi vedea că nu sunt identice. Sunt mulţi care nu sunt 
deveni. De ce să ne legăm la cap cu ei? Să se ducă acolo unde au mutaţia pe buletin! 

Au venit pentru că efectiv nu vor să stea într-un loc unde trebuie să muncească sau 
trebuie să se îngrijească sau cineva îi pune să facă ceva. Au venit aici pentru că nimeni nu le 
face nimic. Vă rog să vedeţi că sunt o grămadă de profitori care vin special numai ca să 
cerşească în Deva. Nu au buletin, nu au locaţie. 

În situaţia aceasta descărcăm Poliţia Comunitară de anumite atribuţiuni şi ne 
descărcăm pe noi de faptul că aşa cum spunea colegul, va trebui să găsim o locaţie unde să-i 
ţinem. 

Dl. Panduru Carol 
Aş mai vrea să completez, vis-à-vis de starea infracţională din Deva. Nu neapărat o 

posibilă zonă, o zonă clară în care există acestă stare este Piaţa Deva, unde Poliţia 
Comunitară actionează în ceea ce poate. Dar, este Poliţia locală, Poliţia naţională şi 
Jandarmeria care efectiv stau acolo, oamenii fac bişniţă cu ţigări, vând telefoane, ce să mai 
discutăm şi stau şi se uită la ei şi nu înţeleg ce rol au. Dacă tot stau acolo să-şi facă şi treaba. 
Haideţi să vedem, să se întâlnească în cadrul Comisiei de ordine publică la nivelul municipiului 
Deva, stabilim persoana care răspunde de ordinea publică la Jandarmi, cel care răspunde la 
Poliţia naţională în municipiul Deva şi să luăm o măsură comună. Ei dau vina unii pe alţii. Aşa 
este uşor să dăm vina unii pe alţii. Haideţi să găsim soluţie comună şi în cazul acesta putem 
să eliminăm stările de infracţionalitate. Altfel nu putem! 

Dl.Cuiava Dorel 
Plus hoţii de buzunare. 
Dl.Ţonea Vasile 
Asta este o problemă care vrem nu vrem va exista în Deva şi în oricare altă localitate. 

Sunt oameni care nu nu pot fi integraţi, cu ei este foarte greu. 
Avem obligaţie la nivel european să creăm adăposturi de noapte. Municipiile reşedinţă 

de judeţ, noi suntem printre puţinele municipii din ţară care nu avem aşa ceva.  Eu spun că 
este mai bine să ne aplecăm toţi asupra problemei, să identificăm un spaţiu, o locaţie, în care 
să-i punem pe oamenii aceştia. Acolo pot fi deparazitaţi, li se poate face un control medical 
pentru că sunt purtători de boli şi de infecţii în tot oraşul. Nu-i controlează nimeni. Acolo pot fi 
dezbrăcaţi de hainele mizerabile pe care le au şi obligaţi să facă un duş şi date alte haine. Nu 
sărăceşte Primăria să ia haine de la second hand şi deparazitate şi obligaţi să se schimbe în 
alte haine. Eu cred că pe unii dintre ei dacă-i dezbrăcăm  şi-i descălţăm ne speriem. Aceştia 
umblă printre noi. Umblă prin parc şi prin alte părţi şi pleci acasă şi nu ştii de unde ai luat nişte 
boli.  

Noi băgăm capul în nisip ca struţul şi spunem că nu există problema, mergem acasă şi 
stăm liniştiţi. Problema există!  O să se întâmple ceva o dată şi o să ne trezim şi o să luăm 
atitudine şi o să luăm şi măsuri la treaba aceasta. 

Încă o dată repet, este şi o obligaţie europeană, treaba aceasta. Un azil de noapte nu 
poate să fie aşa de costisitor. Un mobilier foarte simplu se poate găsi şi să fie şi controlaţi, plus 
că poţi să dai un ceai cald seara.  
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Nu avem ce să facem, asta este relalitatea. În toate oraşele sunt asemenea oameni şi 
vor exista.  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnule Ţonea, când aprobăm bugetul pe 2010 veniţi cu această propunere şi pentru 

noul buget o sa alocăm mai departe  pentru construirea acelui centru de noapte 
 
 
 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 10 noiembrie 2009 

 
             Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

   Pogocsan Ferdinand              Jr. Sârbu Laura 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


