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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 20 ianuarie 2009,  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 modificarile si completarile 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei  Primarului municipiului Deva, nr.56/2009. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 21 de consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

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

Dl.David Ioan 
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 
21 de consilieri. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin 
şi Costa Cosmin Cristian, doamna Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva, directori, precum 
şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
 Înainte de a intra în lucrările şedinŃei, am înŃeles că în sală sunt prezenŃi un număr de 
cetăŃeni de pe strada Aurel Vlaicu care doresc să ridice o problemă. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Doamna reprezintă câteva persoane de pe strada Aurel Vlaicu. De ani de zile aceşti 
oameni cer acolo să se facă canalizare şi apă potabilă. Anul trecut s-a reuşit să se asfalteze strada, 
dar se ştie foarte bine că zidul de sprijin a fost finanŃat şi este posibil ca toată strada aceea să fie 
izolată. 
 Atunci, v-aş ruga frumos să le dăm cuvântul la cei doi reprezentanŃi şi să le promitem 
ceva, pentru că în cadrul Primăriei există promisiunea corectă în scris că la 1 iunie anul trecut  
vor începe lucrările. 
 Dl.David Ioan 
 Deci, este o propunere să-i ascultăm. Supun la vot Consiliului local propunerea să-i 
ascultăm. 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
 AveŃi cuvântul şi punctual vă rog să atingeŃi toate chestiunile, ca să vă putem da lămuriri 
şi răspunsuri în urma problemelor pe care le veŃi ridica. 

D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
 Am făcut multe sesizări către Primăria Deva, deşi răspunsurile au fost de fiecare dată 
“luna viitoare”. Anul trecut ni s-a promis că după data de 1 iunie vor veni fonduri pentru apă şi 
canal.  Suntem o stradă care suntem un focar de infecŃie acolo. 
 Dl.David Ioan 
 PrecizaŃi încă o dată despre ce stradă este vorba. 
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D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
 Strada Aurel Vlaicu. Nu avem fântâni şi fântânile care mai sunt au secat. 
 Dl.David Ioan 
 De la ce număr la ce număr? 

D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
 De la numărul 77 până  la numărul 200. 
 Dl.David Ioan 
 Deci, nu aveŃi apă, nici canalizare. 

D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
 Nu este apă, nu este canal. 

Dl.David Ioan 
 Din partea executivului, domnul director Szots ne poate spune ceva în legătură cu această 
problemă? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Cunoaştem problema de pe strada Aurel Vlaicu, dar având în vedere situaŃia de acolo, 
într-adevăr este o problemă că nici carosabilul nu prea permite lucrarea pe care o doresc dânşii şi 
ar trebui să mergem prin valea aceea care curge pe acolo să vedem ce soluŃie tehnică găsim. 
Atunci, în funcŃie de bugetul pe anul acesta se va prinde pentru execuŃie. 

Într-adevăr este o lucrare destul de mare, sunt probleme pentru că trebuie asigurată 
presiunea până în partea de sus. IniŃial a fost un proiect mai vechi, un studiu de fezabilitate prin 
care s-a considerat că este necesar construirea unui rezervor, dar noi am spus că poate vom 
rezolva cu o staŃie de pompare mult mai repede şi mai uşor problema aceasta. Până când nu 
facem bugetul pe anul acesta nu putem discuta. 

D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Ni s-a promis de anul trecut, de la data de 1 iunie. Noi avem un dosar din 2003 făcut către 

Primărie şi aceleaşi cuvinte  ni se spun ntotdeauna “veniŃi luna viitoare, veniŃi anul viitor”. Din 
2003 până acum am adus cu cisterna apă. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Nu ştiu unde au ajuns aceste cereri ale dumneavoastră. Eu acum relativ recent, am auzit 
de problema aceasta. 

D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
 Vă arat un dosar întreg. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Acum, pe bugetul de anul acesta să vedem cum reuşim să rezolvăm problema aceasta 
pentru că într-adevăr este o situaŃie neplăcută. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Sunt zeci de adrese oficiale făcute către executiv, sunt  răspunsuri ale domnului Primar, 
ale domnului Oancea, a  conducerii din Primărie. Au dat termene foarte exacte când încep 
lucrările. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Ca să spun eu acum când încep lucrările ar fi o poziŃie neserioasă din partea mea, să vă 
zic că încep lucrările în 1 martie, nu pot aşa ceva. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ei vor să aibe promisiunea că în acest an se vor pune în planul de investiŃii aceste lucrări. 
Este anormal ca 100 de familii să stea fără apă! 
 Dl.Szots Ludovic 
 Nu sunt 100 de familii, domnule consilier, dar şi dacă ar fi o singură familie într-adevăr 
în  2009 este neplăcut să nu ai la dispoziŃie aceste utilităŃi. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Suntem reşedinŃă de judeŃ european, aşa cum ne lăudăm în toată mass-media.  
 Dl.Szots Ludovic 
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O să venim cu aprobarea în buget. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Să ştiŃi că sunt 163 de familii. 
 Dl.Szots Ludovic 

O să venim cu proiectul de buget pentru aprobare şi putem să facem modificăile oricând 
ca să nu spuneŃi că nu am vrut noi să punem această investiŃie pe bugetul anului 2009. Până când 
nu se aprobă bugetul nu pot să vă spun nimic concret. O să fie probabil pe la începutul lui 
februarie aprobat bugetul. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Au fost în bugetul pe anul trecut şi nu s-au realizat, de ce nu s-au făcut domnule director? 
Dl.Szots Ludovic 
Domnule consilier, ştiŃi şi dumneavoastră câte lucrări au fost şi care a fost situaŃia. Nu 

puteam să le rezolvăm pe toate.  
D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Domnule director, cum pentru patru familii au fost aprobate? 
Dl.Szots Ludovic 
Nu au fost. 
D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Au fost aprobate pentru patru familii, s-a băgat apă. De ce pentru cei patru a fost posibil? 
Dl.Szots Ludovic 
Ca să rezolvăm problema acolo este o lucrare de anvergură. DiferenŃele sunt foarte mari 

acolo şi trebuie să  asigurăm presiunea până la ultima casă. 
D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Dacă s-au făcut pentru patru familii, nu se mai poate pentru 163? 
Dl.Szots Ludovic 
Sunt probleme de presiune. 
Dl.David Ioan 
Este vorba şi de familia Bârdea? 
D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Da. 
Dl.David Ioan 
Să ştiŃi că şi-au făcut reŃeaua pe banii lor. Vă spun în deplină cunoştinŃă de cauză. 

ReŃeaua a fost făcută, cumpărată Ńeava, cu ajutorul lui Apaprod evident, dar lucrarea efectivă 
până la terminare a fost pe banii celor patru familii. 

D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Dacă strada Aurel Vlaicu va strânge bani pentru conductă?  
Dl.David Ioan 
Este vorba de apă, este vorba de canalizare, haideŃi să discernem. Pentru apă, degeaba va 

face conductă, pentru că nu va ajunge atât de sus, trebuie staŃie de pompare, iar această staŃie de 
pompare trebuie gândită de cineva care se pricepe. Nu te duci şi amplasezi o pompă. 

În cazul celor patru nu a fost nevoie de repompare datorită faptului că sunt cei mai de jos, 
iar canalizarea curge liber. De la dumneavoastră vă spun sigur, canalizarea va fi o problemă.  Se 
va colecta, dar cum vă asigurăm apa fără staŃie de pompare?!  StaŃia de pompare trebuie gândită 
nu numai pentru strada Aurel Vlaicu şi pentru o serie întreagă de alte străzi, care în continuare nu 
au apă. Este ceea ce încearcă domnul director să vă explice. Nu ştiu, mai departe sunt probleme 
ale executivului, când vor realiza aceste proiecte, dacă sunt realizate, când vor demara lucrările 
ş.a.m.d. Noi aici votăm sau ne opunem realizării unor proiecte pe care le considerăm oportune 
sau mai puŃin oportune ş.a.m.d. 

Dl. Inişconi Ioan 
Nu aş fi vrut să iau cuvântul, dar cred că una întreabă oamenii, alta le răspundeŃi 

dumneavoastră. Oamenii au întrebat dacă în bugetul din 2008 a fost prinsă lucrarea aceasta, nu-i 
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interesează dacă-i trebuie sau nu-i trebuie pompa, vrea să ştie de ce în iunie, dacă trebuia să se 
apuce de lucru nu s-au apucat în 2008. Au fost bani, nu au fost bani, s-au luat banii de acolo, s-au 
pus pe altă lucrare, întreabă de ce nu s-a făcut, pentru că există o hârtie scrisă semnată de domnul 
Primar în care spune “iunie 2008”. Acum îi spuneŃi că prindem în buget, că sunt date tehnice, 
dacă va fi pompa, dacă urcă sus.  

Oamenii sunt acolo, în centru reşedinŃă de judeŃ.  Sunt 100 şi ceva de familii fără apă şi ei 
întrebă “domnule, în 2007 mi-ai spus,  în 2008 mi-ai spus, în 2009 mi-ai spus, când aveŃi de gând  
să veniŃi şi către noi?” Asta a fost întrebarea, nu dacă avem o pompă, dacă o dăm în sus, dacă o 
dăm în jos. Dacă a fost prins o dată în bugetul din 2008 să spuneŃi de ce nu s-a făcut. 

Dl.Szots Ludovic 
Vă dau răspunsul domnule consilier că şi dumneavoastră cunoaşteŃi foarte bine. În anul 

2008 s-au făcut o serie de rectificări bugetare. Nu s-au făcut pe ascuns, aici s-au făcut în plenul 
şedinŃelor de consiliu. Nimeni nu s-a ridicat la momentul respectiv să spună “de ce nu se face 
poziŃia aceasta sau dacă s-a făcut rectificare şi s-au luat banii de la poziŃia respectivă de ce s-a 
luat de la poziŃia aceasta şi nu s-a finalizat lucrarea” Acum vorbim aici de ce nu s-a făcut. Eu am 
spus ce pot spune şi eu, o să prindem în bugetul pe anul acesta şi dacă nu le găsiŃi atunci 
dumneavoastră propuneŃi şi noi trebuie să executăm ceea ce se hotărăşte aici în cadrul 
consiliului. Nu este că vrea Szots, că nu vrea Szots. Dacă consiliul hotărâşte că trebuie făcută 
lucrarea, se face. 

Dl.Kovacs Francisc 
Nu a fost şedinŃă de consiliu sau din două în două şedinŃe ca să nu ridic această problemă. 

Nu aŃi fost la toate şedintele? Eu am ridicat  problemele astea mereu, de  patru ani le tot ridic.  
Dl.Szots Ludovic 
Ceea ce am spus eu dacă nu satisface deocamdată doleanŃa dânşilor, eu altceva nu pot să 

vă spun. 
Dl.Kovacs Francisc 
Să se finanŃeze cu prioritate această stradă.  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
O să facem o verificare şi trecem pe ordinea de zi.  Am reŃinut, mâine formăm o echipă şi 

mergem acolo, vedem care este situaŃia. În prognoza pentru 2009  vom prevedea apă şi canal pe 
Aurel Vlaicu şi dumneavoastră aveŃi obligaŃia dacă într-adevăr doriŃi să se realizeze această 
investiŃie, să votaŃi “pentru”. Este corect aşa? 

Dl.Ghergan Florian 
Asta vroiam să propun. MergeŃi la faŃa locului, pentru că eu observ acum că nu se 

cunoaşte bine situaŃia. Domnii spun că au făcut mai multe adrese.  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Le vom verifica, să vedem dacă le-au parvenit răspunsurile. 
D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Răspunsurile au venit. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Viceprimar, haideŃi luaŃi legătura cu oamenii. Dacă nu avem soluŃia, haideŃi să 

dăm comandă să facem un studiu să vedem ce trebuie să facem pentru ca aceşti oameni să aibă 
apă. Probabil că trebuie o staŃie de repompare făcută undeva. Avem departamentul tehnic care să 
se ocupe, să găsească soluŃia tehnică, să facem un studiu şi să rezolvăm problema oamenilor. 
Despre asta este vorba,  nu are rost să o lungim atât.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Mi se pare foarte corect. 
D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Mai este o problemă pe strada Aurel Vlaicu, un zid de sprijin. A fost  promis în luna mai 

şi nici în zi de astăzi nu s-a efectuat. Zidul acela va trebui neapărat făcut din cauză că va coborâ 
dealul şi sunt case în pericol. 
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Dl.Szots Ludovic 
Noi am demarat inclusiv procedura pentru execuŃia lucrării, însă dacă ne credeŃi bine 

dacă  nu tot aşa, Ministerul Mediului ne-a promis fonduri pentru lucrarea resepctivă şi până acum 
nu ne-a dat banii.  

Vă rog să mă credeŃi că am fost de nenumărate ori acolo, până sus la Nucet sau cum îi 
spune la strada aceea. Nu ştiu cine şi când şi cu ce idei a dat autorizaŃie de construire chiar sub 
munte sau cum să spun. Vă rog să mă credeŃi. Acum se întâmplă că le este frică că vine dealul 
peste ei. Atunci când au  făcut casele şi era un zid de pămând de 20 de metri desupra casei nu s-a 
gândit că poate coboară dealul. În plus, nu putem să intervenim acolo pentru că nu este domeniu 
public.  

Vă repet, partea cu zidul de sprijin este lucrarea inclusiv licitată. Fondurile de la 
Ministerul Mediului de anul trecut nu ne-au sosit. Asta este situaŃia. 

D-na Amelia  - reprezentant al cetăŃenilor de pe str. Aurel Vlaicu 
Chestia este că s-a întrerupt şi drumul, acolo nu mai este alfaltat din cauză că au spus că 

vin şi fac zid de sprijin. 
Dl.Szots Ludovic 
În zona aceasta sunt nişte probleme deosebite şi din punct de vedere geo şi tot ce se 

întâmplă acolo. Terenul este instabil şi sunt nişte probleme deosebite. Tot o să încercăm să 
obŃinem nişte fonduri de la Ministerul Mediului pentru că sunt nişte cheltuieli foarte mari acolo. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Ca răspuns la această problemă le facem o propunere consilierilor. Nu ştiu dacă mai vin 

sau nu banii de pe fondul de mediul, investiŃia în total nu este foarte mare undeva la 2-3 miliarde. 
Dl.łonea Vasile 
Este aproape vreo 10 miliarde. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Nu, este mai puŃin. 
D-na Nicula Viorica 
Este licitat, s-a diminuat mult. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Este licitat. Partea de la fondul de mediu propunem să o suportăm noi şi dumneavoatră 

veŃi vota şi atunci nu mai aşteptăm 3, 4, 5 luni, jumătate de an. Aprobăm bugetul în luna 
februarie, dumneavoastră  aprobaŃi şi din martie sau chiar din februarie se pot apuca de lucru. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Fiind vorba de nişte fonduri care trebuie să ne vină, rog consilierii de la P.D.L. să ne 

sprijine, să ia legătura cu doamna ministru a mediului, să ne sprijine să obŃinem aceşti bani cât 
mai rapid. Atunci vom rezolva problema domnilor de pe Aurel Vlaicu cu zidul de sprijin. Din 
februarie – martie începe construcŃia dacă avem bani. 

Dl.Inişconi Ioan 
SunteŃi demagog, domnule coleg. Ministra a fost până în 2006 când aŃi dat-o afară, acum 

este un alt ministru la mediu. 
Dl.Cuiava Dorel 
Am dat-o afară că a meritat-o! 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Mâine mergem la faŃa locului. 
 
Dl.David Ioan  

      În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 
vederea prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 21 noiembrie 
precum şi procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local.  

Doamna Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva 
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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 procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 14 ianuarie 2009, însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 14 ianuarie 2009. 

Consiliul local a fost convocat in sedinta convocata de indata prin DispoziŃia Primarului 
nr.43/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 13 hotarari . S-au adoptat 13 hotarari, respectiv 
de la nr.1-13.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 14 ianuarie 2009.  

 
Dl.David Ioan 

  Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros “La multi ani!” celor 
care si-au aniversat ziua de nastere in aceasta luna, respectiv doamnei consilier Oprisiu 
Corina(10.01.), domnului viceprimar Oancea Nicolae Florin(17.01.) şi domnului consilier Moş 
Ovidiu (20.01.). 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dacă am rezolvat  problema celor de pe Aurel Vlaicu înainte de a intra în lucrările 
şedinŃei, vă rog să-mi permiteŃi să discutăm şi problema AsociaŃiei Antiparkinson ca să nu-l mai 
Ńinem pe domnul aici. Fiecare dintre noi a primit materialul dânsului. 

Dl.David Ioan 
 Supun la vot propunerea domnului consilier Oană Nicolae Dorin. 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
 Dl. Răican Dan – reprezentant AsociaŃia Antiparkinson 
 Ziarul Hunedoara Expres şi AsociaŃia Antiparkinson a demarat Proiectul de înfiinŃare a 
unui adăpost pentru persoanele cu dizabilităŃi şi pentru persoanele vârstnice. Pentru realizarea 
acestui proiect propunem Consiliului local adoptarea unei hotărâri privind demararea acestei 
investiŃii şi găsirea spaŃiului adecvat.  
 AsociaŃia Antiparkinson se obligă să ajute Primăria şi să găsească sponsori pentru această 
lucrare şi să acceseze fonduri europene ca să diminueze costurile lucrării. 
 În legile în vigoare, este neapărat necesar pentru un  oraş de 50 de mii de locuitori să aibe 
un adăpost şi realizarea acestor adăposturi revine consiliilor locale direct sau pe baza de 
convenŃii încheiate cu organizaŃii neguvernamentale cum este şi AsociaŃia Antiparkinson sau 
persoane fizice sau juridice. 
 Vă mulŃumesc. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am discutat înainte de şedinŃă cu colegii, pentru că există necesitatea realizării unui 
adăpost în Deva. Eu cred că ar trebuie să discutăm şi executivul ar trebui să se gândească să 
facem un studiu ce ar însemna din punct de vedere al investiŃiei realizarea acestui obiectiv şi nu 
numai atât, să vedem ce ar însemna să alocăm din bugetul local bani pentru funcŃionarea acestui 
obiectiv. În primul rând trebuie să vedem ce înseamnă ca şi bani de investiŃie şi colegii mei au 
propus să vedem pe ce componentă am putea să scriem un proiect şi să accesăm fonduri 
europene.  
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 Sigur este o necesitate ca în Deva să avem un astfel de spaŃiu. Sunt mulŃi oameni 
defavorizaŃi şi trebuie să găsim o soluŃie pentru ei. Eu cred că este important să începem un 
proiect în acest sens. Am rugat toŃi colegii să vină cu propuneri să vedem unde am putea să 
amplasăm acest obiectiv, să vedem dacă mai avem eventual terenuri sau dacă trebuie să 
achiziŃionăm, care ar fi varianta cea mai bună, ce vor spune specialiştii în domeniu şi să o 
adoptăm cu prioritate. 
 Dl.łonea Vasile 
 Din acest punct de vedere suntem singurul municipiu reşedinŃă de judeŃ care nu avem aşa 
ceva. Este o obligaŃie legală şi face parte din normativele europene ca un oraş de peste 50 de mii 
de locuitori să aibe asemenea adăposturi. Vreau să vă aduc aminte că am avut recent cazul în 
care un om a murit îngheŃat. Nu au posibilităŃi, preferă să trăiască în mocirla în care trăiesc, dar 
măcar noi ceilalŃi să găsim soluŃii. Facem adăposturi pentru câini, facem adăposturi pentru 
altceva şi nu ne gândim exact la adăposturi pentru oameni.  
 Nu este un efort prea mare pentru comunitate, ca măcar oamenii să iasă în primăvară, 
după aceea spun că scapă. Gerul şi iarna îi omoară. Se poate găsi o clădire care acum este 
dezafectată, care se poate amenaja cu minimul necesar, cu personal minim, o baie, un dormitor şi 
un loc unde se poate servi o masă caldă. Un minim, nu le trebuie mare lucru.  
 Ar fi o dovadă de spriijn şi de omenie în acelaşi timp. Eu zic că este necesar. Vreau să vă 
mai aduceŃi aminte, nu fac politică acum, dar în toate programele partidelor care au participat la 
campania electorală s-a cam regăsit şi la noi şi la liberari şi la democraŃi intenŃia aceasta de a se 
construi şi haideŃi să o punem în practică. Eram cam toŃi de acord atunci. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Cred că este vorba de două programe diferite domnilor. Cele pentru AsociaŃia 
Antiparkinson vizează un grup de cetăŃeni ai oraşului, iar cele pentru aşa numiŃii “boschetari”, 
oamenii homeless este cu totul altceva. Ar trebui făcută în primul rând diferenŃa între cele două. 
Pentru a se putea găsi o soluŃie, o clădire trebuie să se facă un studiu social pentru a se vedea ce 
număr de persoane sunt în situaŃia aceasta, pentru ca acest centrul să poată fi dimensionat în 
funcŃie de necesităŃile reale. 
 Trebuie făcută o temă de proiectare, pentru că aşa este foarte vag, nu ştim cui ne adresăm, 
câtor persoane, de ce dimensiune trebuie să fie centru ca să poată să se facă cât de cât această 
activitate. 
 Dl.Inişconi Ioan 

Până la urmă este o cifră care se mişcă, pot să fie mai mulŃi sau mai puŃini. Eu cred că pe 
raza municipiului Deva avem câteva localităŃi unde preŃul la imobiliare este mai mic. Ar trebui să 
vedem, personalul tehnic care este aici, dacă undeva pe raza Deva - Sântuhalm sau Cristur sau 
Bârcea Mică nu găsim o casă care ar fi disponibilă la un preŃ rezonabil sau unde este căminul de 
la Bârcea Mică, dacă nu găsim un spaŃiu rezonabil, care poate fi amenajat şi în primă fază ceea 
ce este foarte urgent să fie dus acolo. Pe parcurs se pot rezolva problemele, într-un an, doi sau  
trei pentru că centrul acesta nu se construieşte într-un an. 

D-na Oprişiu Corina 
Am o propunere dacă considerăm foarte urgentă această problemă, să folosim spaŃiul de 

la Liga pensionarilor, acela unde a fost GrădiniŃa nr.2. Am putea să ne gândim temporar la acel 
spaŃiu,  dacă considerăm de cuviinŃă să înfiinŃăm acolo două încăperi pentru aceşti oameni. 

Dl.David Ioan 
Şi să scoatem pensionarii de acolo? 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu este nimeni acolo.  
D-na Oprişiu Corina 
Nu este nimeni acolo! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
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Astăzi au sunat de la Prefectură că s-a dat viza de legalitate. Era cineva de la Liga 
pensionarilor acolo.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
De cine discutăm de AsociaŃia Antiparkinson sau de persoanele fără adăpost? 
D-na Oprişiu Corina 
Am citit încă o dată adresa. În adresa dânşilor nu se vorbeşte doar de persoanele cu 

parkinson, se vorbeşte de persoanele defavorizate în general şi ne spun în adresa aceasta că 
dânşii împreună cu Ziarul Hunedoara Expres au demarat o acŃiune de înfiinŃare a unui adăpost 
pentru persoanele defavorizate, deci nu doar a celor care au boala parkinson. 

Dl.łonea Vasile 
Este iniŃiativa lor. 
Dl.David Ioan  
HaideŃi ca să concluzionăm ca să putem trece mai departe. Deci, s-a făcut propunerea ca 

acest adăpost să deservească deopotrivă persoanelor cu dizabilităŃi, persoanelor cu parkinson, 
precum şi persoanelor fără adăpost. Eu am să fac o propunere şi am să o supun votului 
dumneavoasrtră ca până la o şedinŃă viitoare sau viitoarea, însemnând prima sau a doua, sau 
înainte de buget, că este foarte important ca Serviciul de cadastru din Primăria Deva să identifice 
un teren cu clădire undeva pe teritoriul municipiului Deva şi nu neapărat la margine în aşa fel 
încât în locaŃia respectivă în cunoştinŃă de cauză de situaŃia respectivă, înainte de buget, să putem 
trage o concluzie şi lua o măsură, deci o hotărâre de Consiliu local a cărui iniŃiator poate să fie 
Primarul, noi toŃi, câŃiva dintre noi, că nu are nici un fel de importanŃă. 

Vă rog să căutaŃi şi la următoarea şedinŃă, cred că va fi luna viitoare, aşteptăm răspunsul 
celor de la Cadastru. Căminul cultural de la Bârcea Mică este monument istoric, nu se poate, 
pentru că este clădire construită în 1700, în nici un caz. S-ar putea să existe pe raza localităŃii 
Cristur sau în Bârcea Mică case sau terenuri care ar putea fi cumpărate pentru un asemenea scop.  

Rămâne ca să hotărâŃi dumneavoastră. Prin urmare, cu această propunere supun votului 
dumneavoastră. 

Dl.Samoilescu Gabriel 
Eu şi toŃi colegii suntem absolut de acord cu orice propunere care vine în sprijinul celor 

cu probleme sociale, dar trebuie să avem puŃin proprietatea termenului. 
În general un adăpost se foloseşte doar pentru o cazare temporată, o noapte, două, trei, 

ceva ce nu este pe o perioadă foarte lungă. Aici se spune persoane defavorizate, persoane cu 
dezabilităŃi. Noi înainte de a începe a demara un astfel de proiect trebuie să ştim exact cine este 
Ńinta noastră, pe cine vrem să ajutăm, pentru că există foarte multe categorii. Un om cu 
dizabilitate fizică poate să fie academician. El pur şi simplu nu se poate deplasa. Nu-l putem 
duce la un loc cu un boschetar. Trebuie să ne gândim de fapt ce vrem să facem, pentru cine şi în 
funcŃie de chestia aceasta să ne punem proiectul în funcŃie. Aşa, la modul general, pe toŃi cei care 
au probleme să-i ajutăm nu se poate şi atunci va trebui să facem o ierarhizare a priorităŃilor, a  
problemelor, să vedem exact pe cine vrem să ajutăm şi în funcŃie de asta trebuie să facem pasul 
următor. Deci noi, primul lucru, acesta trebuie să-l stabilim. Vrem să-i ajutăm pe boschetari care 
sunt nişte clienŃi temporari, mai ales în luna de iarnă, îngheaŃă pe afară. O să facem un adăopst 
pentru boschetari, absolut de acord şi toată compasiunea, dar ei îşi fac din asta un mod de viaŃă. 
Cum o să dea soarele o să fie pe la terase, dorm pe afară şi peste an acest adăpost va fi numai cu 
cheltuieli, fiind neutilizat. 

Dl.David Ioan 
În momentul în care se va identifica locaŃia, poate va fi una, două, trei, atunci putem 

decide pentru una sau pentru alta. Sesizarea dânsului este criticabilă în sensul că a băgat la un loc 
boschetarii, care aleg acest mod de viaŃă şi persoanele cu dizabilităŃi. Putem lua nişte decizii în 
sensul acesta. 

Dl.Samoilescu Gabriel 
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LocaŃia are mare importanŃă pentru cine vrei să faci. Are şi locaŃia, dacă este cineva cu 
deficit locomotor şi locaŃia este la etajul 1 sau are 20 sau 5 scări nu o poŃi folosi. Deci, trebuie să 
vedem. 

Dl.David Ioan 
O să analizăm posibilităŃile care sunt.  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Importantă este găsirea spaŃiului. Prevedem în 2009 o sumă prin care să putem să 

achiziŃionăm. 
Dl.David Ioan 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I.   Informare privind activitatea Serviciului public local de asistenta sociala pe anul 

2008; 

      Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 
semestrul II al anului 2008;  

      Prezinta Ivan Elena – Sef Serviciul public local de asistenta sociala  

II.   Proiecte de hotărâri, privind: 

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

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in Deva, 

str.Scarisoara, bl.18, sc.1, et.4, ap.17, in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre 
titularii contractului de inchiriere Lungu Mihai si Lungu Ana; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local nr.470/2008 privind aprobarea 

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

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.219/2008; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Trecerea unui teren in suprafata de 6,75 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 6,75 mp din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea doamnei Cîrstea Andreea; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Trecerea unui teren in suprafata de 5,00 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 5,00 mp din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea doamnei Stroe Dorica; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Trecerea unui teren in suprafata de 85,00 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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10. Instrainarea prin negociere directa a unui teren, proprietatea privata a municipiului 
Deva, situat in Deva, str.Cioclovina f.n., lângă PT – 11;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Înstrainarea prin licitatie publica a unui spatiu construit in suprafata de 39,70 mp 

impreuna cu terenul aferent in suprafata de 39,70 mp apartinator domeniului privat al 
municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Trecerea unui teren in suprafata de 50,00 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 50,00 mp, din 

domeniul privat al municipiului Deva, situat pe Aleea Florilor, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.23/2008; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 16,98 mp, din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea domnului Nicola Gheorghe; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Suportarea din bugetul general al municipiului Deva si plata cheltuielilor de judecata 

in suma de 267.809,61 lei, actualizata in raport cu rata inflatiei, conform sentintelor 
judecatoresti, pana la data platii efective, catre SC Prima Telecom SRL , SC Muresul 
Socom Deva, Asociatia Chinologica Profidelius, SC Alina Tex SRL Brad si SC 
Multiserv Star SRL Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Stabilirea unui tarif pentru inchirierea stalpilor de joasa tensiune de pe raza 

municipiului Deva, catre detinatorii de cablu cu fibra optica si aprobarea contractului 
cadru de inchiriere; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.502/2008 privind trecerea imobilului – 

Teatru din domeniul public al municipiului Deva in domeniul public al judetului 
Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
III. Diverse 

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele 

proiecte de hotarare: 
1.  Aprobarea transmiterii in administrare catre Serviciul public local de asistenta sociala 

Deva, a unor spatii in suprafata 309 mp, situate in Deva, str.Cuza Voda nr.36, etajul 
I+II, in vederea utilizarii acestora ca sediu adminitrativ; 

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

3.   Aprobarea depunerii proiectului “Eliminarea pierderilor de caldura din punctele 
termice prin izolarea termica a instalatiilor si cladirilor “pentru cofinantare in cadrul 
“Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor 
regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010”  

4.   Aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului Municipiului Deva; 

5.   Modificarea Hotararii Consiliului local nr.533/2008 privind alocarea unei sume de la 
bugetul local pentru organizarea Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din 
Romania care se va desfasura in municipiul Deva; 
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6.  Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru “Hala 
Industriala si imprejmuire” Deva, str.Santuhalm, f.n., jud.Hunedoara;  

7.   Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii precum si de modificare a 
Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridical ale Consiliului local al 
municipiului Deva;  

 
Dl.David Ioan 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
         S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.        
         S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  21 de 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, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la pct. suplimentar 3 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit 
art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul: 16 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 1-15, 17,18, pct. suplimentare 1,2 se adoptă cu 
votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele 10,11,13 necesita vot secret. 

 
 

I.   Informare privind activitatea Serviciului public local de asistenta sociala pe anul 2008; 

Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 
semestrul II al anului 2008;  
     
 D-na Mateucă Mădălina 
 Am lăsat ieri o adresă în care am mai cerut câteva lămuriri. Dacă doamna a reuşit să 
adune aceste informaŃii şi să ne lămurească acum este bine, dacă nu aşteptăm răspuns. 
 D-na Ivan Elena 
 Când o să ajungă la mine adresa o să vă fac răspuns scris. 
 D-na Mateucă Mădălina 

Bine, mulŃumesc. 
 

II. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 

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

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

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.14/2009 
 
Punctul 2  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintei 

construita din fondurile statului situata in Deva, str.Scarisoara, bl.18, sc.1, et.4, ap.17, in baza 
Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii contractului de inchiriere Lungu Mihai si Lungu Ana. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.15/2009 
 
Punctul 3  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la 

Hotararea Consiliului local nr.470/2008 privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil 
pentru construirea de locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita 
tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 15/2003. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
D-na Mateuca Madalina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
 
Dl. David Ioan 

            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 unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.16/2009 
 
Punctul 4  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la 

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.219/2008. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.17/2009 
 
Punctul 5  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 6,75 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. David Ioan 
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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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.18/2009 
 
Punctul 6  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a 

unui teren in suprafata de 6,75 mp din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea 
doamnei Cîrstea Andreea. 

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. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.19/2009 
 
Punctul 7  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 5,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva.  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
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Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.20/2009 
 
Punctul 8  

Dl. Viceprimar Costa  Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  concesionarea directa a 

unui teren in suprafata de 5,00 mp din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea 
doamnei Stroe Dorica; 

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.Inişconi Ioan 
La prima concesiune pe care am făcut-o este 10 lei/mp/an, iar la următoarea concesiune  

este de 74 lei/mp/an. Să-mi explice cineva de ce. 
 Dl.Jarnea Horea 
 La prima este un balcon care are un tarif , iar la a doua  un spaŃiu comercial.  

Dl. David Ioan 
            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.21/2009 
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Punctul 9  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 85,00 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. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 22/2009 
 
Punctul 10  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind înstrainarea prin negociere 

directa a unui teren, proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Cioclovina f.n., 
lângă PT – 11. 

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.David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 si 5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La articolul 4 propun în cadrul Comisiei de evaluare: Dl.Cuiava Dorel, Dl.David Ioan, 

Dl. Ghergan Florian, Dl. Inişconi Ioan, D-ra Biro Diana, D-ra NuŃu Silviana şi Dl. Jarnea Horea. 
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În calitate de membrii supleanŃi propun: Dl. Panduru Carol, Dl. Pogocsan Ferdinand, Dl. 
Samoilescu Gabriel şi Dl.Moş Ovidiu. 

La articolul 5 propun în Cadrul comisiei de soluŃionate a contestaŃiilor pe: Dl.Kovacs 
Francisc, Dl. Socol Augustin şi D-na Nicula Viorica. 

Dl.David Ioan 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile facute. 
.              Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 21 de voturi valabil exprimate, 
21 de voturi valabile.  

             Articolul 4:  

                 Comisia de negociere: 
- Dl.Cuiava Dorel – 21 voturi “pentru” 
- Dl.David Ioan – 21 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian – 21 voturi “pentru” 
- Dl.Inişconi Ioan – 21 voturi “pentru” 
- D-ra Biro Diana– 21 voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana– 21 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea– 21 voturi “pentru” 
 Membrii supleanŃi: 
- Dl. Panduru Carol – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Samoilescu Gabriel – 21 voturi “pentru” 
- Dl.Moş Ovidiu – 21 voturi “pentru” 
 Articolul 5: 

 Comisia  de soluŃionare contestaŃii: 
- Dl.Kovacs Francisc – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Socol Augustin – 21 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica – 21 voturi “pentru” 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 23/2009 
 
Punctul 11 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind înstrainarea prin licitatie 

publica a unui spatiu construit in suprafata de 39,70 mp impreuna cu terenul aferent in suprafata 
de 39,70 mp apartinator domeniului privat al municipiului 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.David Ioan 
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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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 şi 6  al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În cadrul Comisiei de selectare a ofertelor propun: Dl. Lazăr Danil, D-na Mateucă 

Mădălina, Dl.Morar Marcel, Dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. Jarnea Horea, D-ra NuŃu Silviana şi D-
ra Biro Diana. 

În calitate de Membrii supleanŃi propun: Dl. łonea Vasile, Dl. Ardelean Nelu, Dl. Birău 
Mircea Cătălin şi Dl.Borbeanu Simion. 

Propun  în Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor pe Dl.Kovacs Francisc, Dl. Socol  
Augustin şi  D-na Nicula Viorica. 

Dl.David 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 21 de voturi valabil exprimate, 21 de 

voturi valabile. 
 Articolul 4: 

  Comisia de selectare a ofertelor: 
- Dl. Lazăr Danil – 21 voturi “pentru” 
- D-na Mateucă Mădălina – 21 voturi “pentru” 
- Dl.Morar Marcel– 21 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae Dorin– 21 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea– 21 voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana – 21 voturi “pentru” 
- D-ra Biro Diana. – 21 voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi: 
- Dl.łonea Vasile  - 21 voturi “pentru” 
- Dl.Ardelean Nelu  - 21 voturi “pentru” 
- Dl.Birău Mircea – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Borbeanu Simion – 21 voturi “pentru” 

Articolul 6: 

         Comisia  de soluŃionare contestaŃii: 
- Dl.Kovacs Francisc – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Socol Augustin – 21 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica – 21 voturi “pentru” 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 24/2009 
 
Punctul 12  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 50,00 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. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.25/2009 
 
Punctul 13  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie 

publica a unui teren in suprafata de 50,00 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat 
pe Aleea Florilor, f.n;  

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.David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
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Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 si 7 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La articolul 6 în cadrul Comisiei de selectare a ofertelor propun: D-na Oprişiu Corina, 

Dl.Panduru Carol, Dl. Pogocsan Ferdinand, Dl. Samoilescu Ioan, D-ra Biro Diana, D-ra Nutu 
Silviana şi Dl.Jarnea Horea.  În calitate de membrii supleanŃi propun pe: D-na Chişotă Roxana, 
Dl.Cuiava Dorel, Dl. David Ioan şi Dl.Ghergan Florian. 

La articolul 7 în cadrul Comisiei  de soluŃionare a contestaŃiilor propun pe pe Dl.Kovacs  
Francisc, Dl. Socol Augustin şi  D-na Nicula Viorica. 

Dl.David 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 21 de voturi valabil exprimate, 21 de 

voturi valabile. 
 Articolul 6: 

 Comisiei de selectare a ofertelor: 
- D-na Oprişiu Corina – 21 voturi “pentru” 
- Dl.Panduru Carol – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand– 21 voturi “pentru” 
- Dl. Samoilescu Ioan– 21 voturi “pentru” 
- D-ra Biro Diana– 21 voturi “pentru” 
- D-ra Nutu Silviana – 21 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea– 21 voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi: 
- D-na Chişotă Roxana -  21 de voturi “pentru” 
- Dl.Cuiava Dorel -  21 de voturi “pentru” 
- Dl. David Ioan -  21 de voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian -  21 de voturi “pentru” 

Articolul 7: 

- Dl.Kovacs Francisc – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Socol Augustin – 21 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica – 21 voturi “pentru” 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.26/2009 
 
Punctul 14  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 

nr.1 la Contractul de concesiune nr.23/2008. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
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Dl. David Ioan 
            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.27/2009 
 
Punctul 15  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a 

unui teren in suprafata de 16,98 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea 
domnului Nicola Gheorghe. 

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 
A mai fost pus pe ordinea de zi şi am avut o discuŃie cu domnul Jarnea şi am primit nişte  

informaŃii suplimentare. Vreau să vă rog ca cineva de la Primărie să meargă să le verifice şi să se 
dea amenzile respective, pentru cei care au construit fără aprobare. Vă rog să mergeŃi. O să 
vedeŃi în spate la Hotel Transilvania sau Restaurant Transilvania acolo este construit deja. Mie 
îmi pare foarte rău că diferiŃi angajaŃi ai Primăriei îşi bat joc de noi. Vin cu nişte hotărâri în 
condiŃiile în care deja este construit. Este anormal să se facă aşa. Să se dea amendă conform 
legilor, celor care au făcut construcŃii ilegal. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Vreau să vă spun că nu este prima dată când suntem puşi în această situaŃie. De mai multe 
ori am atras atenŃia asupra faptului că se cer autorizaŃii de construcŃie pe lucrări care sunt deja 
executate. PuteŃi verifica procesele verbale. Nu vreau să înŃelegeŃi că avem ceva cu cineva, dar 
din cauză că noi nu ne facem datoria cum trebuie şi închidem ochii de fiecare dată la probleme 
de genul acesta, niciodată nu o să putem institui în acest oraş o disciplină urbanistică atâta timp 
cât fiecare crede că poate să facă ce vrea, unde vrea şi cum vrea, iar apoi să vină să solicite 
autorizaŃie de construcŃie, noi nu putem să facem ordine în acest fel.  

Nu este prima dată. Dacă vreŃi putem face o comisie, dar să nu mai lăsăm să se întâmple  
astfel de lucruri, pentru că deja în Deva lumea crede că autorizaŃia de construcŃie este o 
formalitate şi în primul rând vina ne revine nouă, consilierilor locali, poate că şi Biroului de 
urbanism care prea uşor închidem ochii la probleme de genul acesta. 
 
 
 Dl.David Ioan 
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 Aş dori să fac o precizare. ŞtiŃi că atunci când se încalcă legea pe raza municipiului Deva 
iar competenŃa de sancŃionare revine Consiliului local, amenzile se aplică de către Primar sau 
prin delegare de competenŃă, delegare de competenŃă unui serviciu subordonat. Cuantumul 
amenzilor este stabilit prin lege şi acel cuantum poate fi majorat dacă Consiliul local ia hotărâre 
în acest sens. Prin urmare, nu este de vină nici Consiliul local nici Primarul pentru că cetăŃenii nu 
respectă legea. Ai dezvăŃa a contrui şi a cere autorizaŃii după aceea pentru a intra în legalitate, ar 
avea un efect dacă s-ar aplica nişte amenzi usturătoare. Aceste amenzi nu sunt mici, nu sunt nici 
foarte mari, deci nu sunt descurajante. Aplicarea lor începe de fapt cu un proces de intrare în 
legalitate. Dacă dumneavoastră doriŃi ca aceste lucruri să nu se mai repete, vă rog să veniŃi cu o 
propunere concretă, noi o supunem plenului Consiliului local şi votăm aşa fel încât cuantumul 
amenzilor să descurajeze pe oricine construieşte ilegal şi vine după aceea şi cere intrarea în 
legalitate. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 16 voturi pentru şi  

                 5 abŃineri (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea,  

          D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.28/2009 
 
 
 
 
Punctul 16  
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul 

general al municipiului Deva si plata cheltuielilor de judecata in suma de 267.809,61 lei, 
actualizata in raport cu rata inflatiei, conform sentintelor judecatoresti, pana la data platii 
efective, catre SC Prima Telecom SRL, SC Muresul Socom Deva, Asociatia Chinologica 
Profidelius, SC Alina Tex SRL Brad si SC Multiserv Star SRL Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
În această hotărâre sunt sentinŃe definitive şi irevocabile. Mi se pare anormal ca cei care  

răspund de această activitate să nu motiveze de ce am ajuns în această situaŃie. Este normal în 
condiŃiile în care în 2005 se dă o sentinŃă definitivă şi irevocabilă, noi să tergiversăm doi ani sau 
trei ani ca să plătim penalităŃi la aceste sentinŃe.  
 Noi am solicita o adresă în care să se arate exact cât reprezintă penalităŃile, cât reprezintă 
cheltuielile, cât reprezintă procesul respectiv. 
 A doua chestiune pe care o cerem referitor la  aceste cauze din partea Primăriei, cât s-a 
cheltuit pentru aceste cauze în condiŃiile în care nu trebuie să fii jurist, eu nu sunt jurist, dar văd 
că anumite cauze care ni s-au prezentat erau pierdute. Sigur că, tradiŃia este să te duci până la 
nivelul care s-a aprobat.  
 Dl.David Ioan 
 Legea nu tradiŃia. 

Dl.Kovacs Francisc 
În momentul în care efectiv ai pierdut un proces de ce nu ai ……. 
Se face contestaŃie în executare şi se mai prelungeşte 1-2 ani. Pot să vă dau exemplu şi vă 

rog să notaŃi. În 2005 s-a dat o sentinŃă definitivă şi irevocabilă la Legea nr. 10/2001. Spune că 
proprietarul a câştigat tot ce trebuia să i se dea înapoi.  Din 2005 şi până acum, nici acum nu s-a 
retrocedat casa respectivă. S-a dat sentinŃă definitivă şi Primăria a contestat în executare, a făcut 
tot felul de recursuri. Când să se execute, a fost contestaŃie în executare. Între timp, cu toate că 
executorul stabileşte că terenul liber de orice fel sarcini  şi orice  fel de construcŃii, în perioada 
aceasta se construieşte acolo un parc pentru copii pentru care se cheltuiesc foarte mulŃi bani. Nu 
se poate executa până când Primăria nu demontează jucăriile de acolo. Este pur şi simplu bătaie 
de joc. 

Iarăşi o să vină cu hotărâre în Consiliu în care să plătim penalităŃi pentru că persoana 
respectivă va cere penalităŃi, pentru că de la sentinŃa definitivă au trecut trei ani. Atunci, eu cred 
că ar trebui să avem o informare mai precisă a consilierilor, să ştim exact câte procese sunt, care 
sunt cauzele pentru care am fost daŃi în judecată. Cred că sunt sute de procese împotriva 
Primăriei. Să luăm o hotărâre că nu are rost să  tot pierdem aceste procese. 

Să vedem un răspuns exact de ce nu se retrocedează asta. Este un dosar. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnule consilier, se va retroceda. Este proces -verbal de punere în posesie. SunteŃi 

prost informat, nu ştiu cine va dezinformat. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu m-a dezinformat nimeni. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 Vă aducem procesul-verbal de punere în posesie. Vă aduc procesul. Sunt colegii de la 
Cadastru care vă pot confirma ce vă spun eu. Există procesul-verbal de punere în posesie. Cu 
executorul aici la Primărie a fost doamna respectivă.  
 Cred că vă referiŃi la altceva dumneavoastră.  Îl aducem acum dacă vreŃi. 
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 Dl.Kovacs Francisc 
 Vă rog să notaŃi acolo. Dosar nr.10502 din 2004 în care era sentinŃă definitivă şi 
irevocabilă în 2005, 07.04.2005. De atunci nu se pune persoana respectivă în posesie.  
 Doamna Secretar, să ştiŃi că persoana respectivă a venit la mine acum 2 zile, nu este 
adevărat ce spuneŃi. În continuare nu poate să ia terenul respectiv pentru că acolo sunt făcute 
leagăne şi altele, este teren de joacă pentru copii. Dacă vă arăt, de la procesul acesta de fapt, cum 
să vă zic, cel puŃin în 15 instanŃe s-a judecat şi Primăria nu se bagă în condiŃiile în care trebuie 
retrocedat acest teren. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Ne întâlnim după şedinŃă şi vă punem la dispoziŃie toate actele. 
Dl.David Ioan 
Propun să discutăm separat pentru că fiecare asemenea caz în parte, pierdut de Primărie 

este un caz, este un caz prin care putem să acuzăm şi pe cei care au apărat şi pe cei care au dus 
pentru a se apăra şi pe legile care s-au modificat. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Eu vreau răspuns în scris la chestia asta. 
Dl.David Ioan 
Şi dacă s-a respectat legea tot apar………….. 

 Dl.Kovacs Francisc 
Pentru că doamna Secretar m-a contrat şi spune că este ………… 
D-na Secretar Sârbu Laura 
O să vă aducem după şedinŃă procesul verbal. 

 Dl.Kovacs Francisc 
Vă rog să mergeŃi pe teren şi să vedeŃi că Primăria nu şi-a demontat locul. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.29/2009 
 
Punctul 17  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unui tarif pentru 

inchirierea stalpilor de joasa tensiune de pe raza municipiului Deva, catre detinatorii de cablu cu 
fibra optica si aprobarea contractului cadru de inchiriere. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
 
Dl.Morar Marcel  
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Comisia de comert  a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am de ridicat o problemă referitoare la aceşti utilizatori, operatori de internet, de cablu cu 

fibră optică şi diverse alte reŃele care împânzesc cerul Devei de la o clădire la alta, între blocuri 
mai ales în toate direcŃiile. Suntem ca în lumea a treia. Fiecare întinde cabluri de la un bloc la 
altul cum vrea, fără să fie pozate pe faŃadă, fără să aibe pat cablu, deci fiecare îşi găseşte soluŃii 
ad-hoc. Găureşte pereŃii blocurilor fără autorizaŃie de construire. Se ştie că în momentul în care 
intervii la structura de rezistenŃă a unei construcŃii trebuie autorizaŃie de construire. Peste tot, în 
toate blocurile ei fac aceste lucrări fără nici o autorizaŃie. 
 Aş mai ridica o problemă, dacă tot s-a ajuns la un subiect asemănător. A apărut un proiect 
de hotărâre referitor la amplasarea antenelor GSM pe blocuri şi din luna august până acum nu am 
primit nici un răspuns, că am intervenit de câteva ori. Mi se spune că nu există temei legal.  Am 
indicat temeiul legal pentru care aceste …. Am putea lua o hotărâre prin care să interzicem 
amplasarea lor pe construcŃiile de locuinŃe în zonele dens populate. 
 Doamna Secretară, mă auziŃi? Vreau răspuns. 
 D-na Secretar Sârbu Laura  
 La şedinŃa următoare punem pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. Este gata, este  
întocmit. 

Dl. David Ioan 
            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.30/2009 
 
Punctul 18  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.502/2008 privind trecerea imobilului – Teatru din domeniul public al 
municipiului Deva in domeniul public al judetului Hunedoara. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Vă rog să permiteŃi o rectificare. Se renumerotează articolele întrucât din eroare de 

redactare avem de două  ori art. II.  
Dl.David Ioan 
Este o greşeală de redactare. 
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Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. II al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.31/2009 
 
Punctul 1 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii in 

administrare catre Serviciul public local de asistenta sociala Deva, a unor spatii in suprafata 309 
mp, situate in Deva, str.Cuza Voda nr.36, etajul I+II, in vederea utilizarii acestora ca sediu 
adminitrativ. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Acolo au fost birourile Calor-ului, da? 
Dl.David Ioan 
Nu. 
Dl.Jarnea Horea 
Birourile de la Cadastru. Este fostul hotel al pieŃei care are două etaje. 
D-na Mateucă Mădălina 
Nu era str. Mihai Viteazu nr. 12? 
Dl. Jarnea Horea 
Nu, este Cuza Vodă nr. 36. 
D-na Mateucă Mădălina 
Dacă se transmite în administrarea Serviciului public local ce anume va fi acolo? 
D-na Ivan Elena 
Noi vom funcŃiona acolo. Având în vedere că suntem în curs de a ne muta, dorim să ne  

desfăşurăm activitatea acolo. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.32/2009 
 
Punctul 2 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cererilor de 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateuca Madalina  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.33/2009 
 
Punctul 3 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului “Eliminarea pierderilor de caldura din punctele termice prin izolarea termica a 
instalatiilor si cladirilor “pentru cofinantare in cadrul “Programului national pentru cresterea 
eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 
2009-2010”. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl.Birău  Mircea 
Din suprafaŃa totală a punctelor termice - şi asta se referă la toate celelalte puncte termice 

– au fost concesionate diferite suprafeŃe. Eu aş vrea ca hotărârea aceasta să se refere, cel puŃin 
partea de izolare termică să se refere strict la suprafaŃa rezervată punctului termic. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nici nu se poate altfel. 

D-na Nicula Viorica 
Nici nu poate fi vorba de altul, doar ce intră în proprietate publică. 
Dl.Birău  Mircea 

 Este o situaŃie destul de sensibilă. Ar fi bine poate să stabilim o comisie din partea 
Consiliului local ca să verifice. 
 Dl.David Ioan 
 Eu am înŃeles că dumneavoastră lucraŃi acolo. SunteŃi salariat acolo şi aveŃi nevoie să vă 
controleze o comisie din partea Consiliului local? 

Dl.Birău  Mircea 
 Nu, dar poate mă numiŃi în comisie. Este foarte simplu, suprafaŃa de 100 mp a punctului 
termic, dar acum vorbim de acoperişul punctului termic.    

Dl.David Ioan 
 Da, care este domeniu public. 

Dl.Birău  Mircea 
 Izolarea să fie doar pentru bucăŃica punctului termic. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Vreau să mă refer şi la sursele generate, dar vreau să vin în ajutorul colegului meu 
consilier şi colegului meu de la Electrocentrale Deva, suntem colegi şi la servici şi aici şi să spun 
că poate nu intră în atribuŃiile lui, dânsul nu se ocupă cu ceea ce spuneŃi dumneavoastră.  
 Altceva a vrut să spună. Noi suntem de acord cu depunerea acestui proiect. Altceva a vrut 
să spună.Acest studiu de fezabilitate a fost făcut la începutul anului 2007. De atunci unele din 
spaŃiile care sunt aflate în domeniul public la 1 februarie 2007, s-au mai înjumătăŃit. Eu am lucrat 
la inventarierea mijloacelor fixe care au aparŃinut domeniului public în momentul în care a fost 
concesionat serviciul public de distrubuŃie a energiei termice şi eu chiar ştiu tot ce am preluat la 
Electrocentrale. Asta a spus domnul Birău, să avem o evidenŃă clară a tuturor suprafeŃelor pe 
care noi le vrem, actualizate la 1 ianuarie 2009 a punctelor pe care le vrem reabilitate termic.  
Acolo sunt echipamente, schimbătoare de căldură şi conducte. 
 Nu ne opunem depunerii acestui proiect. Eu una aş avea o propunere. Eu împreună cu 
colegul meu vom da tot ajutorul, necondiŃionat, în a realiza un proiect exact pe această temă, 
actualizat, cu scheme tehnice, să ştim exact ce cantităŃi de lucrări avem nevoie acum la 1 ianuarie 
2009. 

Eu mai am o observaŃie. Să depunem acest proiect să obŃinem banii de la A.R.C.E. pentru 
cofinanŃare în cadrul programului naŃional pentru cresterea eficientei energetice şi utilizarea 
surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010. Deci este un program 
total diferit de cel a Ministerului Internelor şi AdministraŃiei, termoficare 2006-2015. Aici la 
sursele acestea regenerabile ar fi trebuit să prindem, să cerem de la A.R.C.E. şi pentru aşa ceva. 
S-a spus la televizor că se finanŃează de la bugetul de stat instalaŃiile cum ar fi de panou solar. 
Sunt multe persoane care beneficiază de prevederile astea. Eu am înŃeles că s-a suspendat, dar că 
se caută soluŃii pentru reevaluare.  

Dl.Borbeanu Simion 
Sunt situaŃii în care aceste puncte termice nu sunt compartimentate. S-a vândut o anumită  

suprafaŃă din interiorul unei centrale termice şi nu s-au făcut ziduri de compartimentare. În 
momentul în care se izolează partea ce revine Primăriei, este ineficient faptul că cealaltă parte nu 
este izolată. Ar trebui întâi  început cu compartimentarea acestor spaŃii şi după aceea să se ştie ce 
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se izolează pentru că altfel izolaŃia aceasta ar fi ca şi când ai izola o clădire la care geamul este 
deschis. 

Dl.Inişconi Ioan 
Cred că trebuie avut în vedere atunci când facem izolarea de acoperiş, noi avem 10-20 de  

mp aferenŃi schimbătorului de căldură. Nu poŃi să  faci acoperişul numai pe 20 de mp.Aici ar 
trebui angrenaŃi şi ceilalŃi care sunt proprietari, să vină cu cota, acoperişul să se facă împreună.  

Am citit aici în deviz şi mi se pare că sună la ureche rău “organizare de şantier 24 de 
mii”, adică 245 de milioane. Ce organizare de şantier faceŃi dumneavoastră? 
 Dl.David Ioan 
 24 de mii? 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Da, 24 de mii organizare de şantier. FiŃi atenŃi. La organizare de şantier se aduce un 
tomberon mare, se aduce să aibă aceea …. la cât spaŃiu este acolo… Am întrebat, nu am dat cu 
bâta. 
 Probe tehnologice. Să-mi spună şi mie cineva, nu ştiu cine este în domeniu, ce înseamnă 
“probe tehnologice” la reabilitarea termică. Ştie cineva să-mi spună? Sunt 443 de milioane. Se 
izolează numai acoperişul sau pereŃii, dar nu înŃeleg termenul sincer.  
 Dl.David Ioan 
 Sunt şi conducte în interior.  
 Dl.Inişconi Ioan 
 Ce probe tehnologice sunt?! Chiar nu ştiu termenul. Ce probe tehnologice, ce reprezintă? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu nu vreau să dau răspunsul, că nu asta este ideea. Aş vrea să spun că şi anul trecut şi 
acum 2 ani s-au dat bani de la Guvern pe acest proiect. Pentru acest motiv noi am rugat şi atunci 
şi cred că toată lumea doreşte să aducem ceva bani pentru investiŃii în Deva. Sigur că observaŃia 
este pertinentă, dar ar trebui să vedem, în momentul în care vin banii, pe ce se cheltuiesc efectiv 
şi să se refacă devizul pentru că noi nu ştim acum. Dacă vedeŃi, proiectul este mai mare, noi am 
primit o parte din bani. Să vedem acum pe ce am cheltuit banii şi să se facă un deviz pe banii 
care vor veni de la Guvern, dacă vor veni pe acest proiect, pe banii pe care i-am aprobat noi în 
Consiliu şi să vedem efectiv pe ce se cheltuiesc banii pentru că aşa cum spunea sunt situaŃii care 
oricum – şi eu cred că nici până acum nu s-a făcut – nu s-a putut face cheltuială, decât pe 
domeniul nostru, nu am putut face cheltuială din buget pe spaŃii care s-au vândut altor societăŃi, 
altor persoane. Atunci, partea aceasta de proiect tehnologic, dacă se schimbă o conductă, ea 
trebuie să fie umplută cu apă să se vadă dacă funcŃionează, apa aceea costă. Sunt câteva lucruri 
care trebuie. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Aia înŃeleg când facem o investiŃie de genul acesta. Noi facem reabilitare termică, mai 
punem un placaj, mai izolăm cu ceva.  
 Dl.Ghergan Florian 

Eu zic că este pertinentă observaŃia pe care aŃi făcut-o  şi în momentul în care primim  
banii să se refacă devizul, când daŃi autorizaŃia de construire.  
 Dl.Inişconi Ioan 

ÎnŃeleg că trebuie 12 milioane de  lei pentru pregătirea personalului, corect,  dar probe  
tehnologice? Este ca şi când faci izolarea termică la un bloc şi pui tot placajul acela pe exterior. 
Ce probă tehnologică de atâtea sute de milioane se fac la astea? Nu ştiu, vreau să-mi spună 
cineva. Nu sunt împotrivă, Doamne fereşte, chiar nu ştiu ce probe.  Îi bate un cui să vadă dacă nu 
este groasă? Chiar nu ştiu. Stă un om  înăuntru în mână cu un  termometru?! Nu ştiu. 
 
 
 
 D-na Mateucă Mădălina 
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 Eu chiar am citit. Îl lămuresc şi pe domnul Ghergan. Eu chiar asta propusesem, să 
realizăm un proiect şi atunci vedem exact care sunt cantităŃile de lucrări. Eu am citit Studiul de 
fezabilitate, acolo avem răspunsul la întrebare.  Vă spun de probe tehnologice. 
 Dl.David Ioan 
 Din cap vă citesc. Există o lege, a administraŃiei publice locale, nr.51 în care toŃi 
proprietarii de instalaŃii cu destinaŃie de deservire de interes public – apă, căldură, ş.a.m.d. -  cum 
este cazul Consiliului local  face proiect de reabilitate, de nu mai ştiu  ce, trebuie prezentat 
operatorului  în cazul nostru serviciului de termoficare care este Electrocentrale, însusit de 
acesta, făcute observaŃiile necesare şi date înapoi către servicii. Mai mult, dacă în timpul 
execuŃiei – vă citez din memorie - dacă în timpul execuŃiei apar motificări, executantul cu 
acceptul proiectantului realizează aceste modificări pe care le va preda operatorului în proiectele 
modificate. Prin urmare toate problemele pe care le-aŃi ridicat dumneavoastră acum, în forma de 
proiectare ajung tot la dumneavoastră. Deci, nu are sens domnul Birău să-mi ceară să-l pun în 
comisie. Vine la dumneavoastră ca operator. Consiliul local nu are voie să dea drumul la un 
proiect sau să facă un deviz pe el sau să facă o execuŃie efectivă până când acesta nu este însuşit 
de operator. Este valabil pentru apă, este valabil pentru energie electrică, este valabil pentru 
energie termică ş.a.m.d. atunci când sunt de interes public. 

Prin urmare, toate observaŃiile făcute de dumneavoastră sunt de bun simŃ, dar în timp veŃi 
avea ocazia dumneavoastră, cei care ŃineŃi de operator, să faceŃi corecŃiile necesare în aşa fel 
încât să nu ne trezim că izolăm acoperişul vecinului sau mai ştiu eu ce. 

D-na Mateucă Mădălina 
Dacă nu sunt delimitate spaŃiile, domnule Preşedinte?! 
Dl.David Ioan 
Asta nu este problema acestei hotărâri. Eu ştiu ce spuneŃi dumneavoastră. Nu sunt spaŃiile  

delimitate. Să ştiŃi că sunt foarte multe şi dacă operatorul nu are grijă să respecte întocmai 
proiectele, respectivii proprietari ai spaŃiilor în cauze vor trebui să-şi construiască ziduri exact pe 
unde este. Zidul va fi jumătate a Consiliului local adică domeniu public, jumătate a proprietarului 
indiferent de cine îl construieşte. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu iau acum documentaŃia şi văd că propunerea vine din partea Electrocentrale S.A. 
Deva, Serviciul de termoficare sub semnătura director general BucaleŃ Victor, ş.a.m.d. Normal, 
dumneavoastră ar fi trebuit să ştiŃi că dacă vine de la dumneavoastră, ar fi trebuit să ştiŃi 
propunerea asta. De la societatea la care lucraŃi vine propunerea în Consiliu local, nu o inventăm 
noi.  

Dl.łonea Vasile  
Eu vreau să pun o întrebare deşi poate este banală şi-mi asum riscul. A cui este fostul 

Calor la ora actuală? Cine l-a preluat? Fostul Calor, sistemul de producere şi distribuŃie a 
energiei termice în municipiul Deva, cine este proprietarul sistemului de producere şi distribuŃie 
a energiei termice în municipiul Deva? 

Dl.David Ioan 
 Electrocentrale S.A. Deva. Proprietarul reŃelei de transport până la anumite puncte din 
municipiul Deva este tot a Electrocentrale şi a punctelor a reŃelei de distribuŃie de pe raza 
municipiului Deva este Consiliul local. Calorul a fost un operator. 

Dl.łonea Vasile 
Domnilor, nu înŃelegeam de ce ne interesează pe noi treaba aceasta. 
Dl.David Ioan 
Suntem proprietari şi încă o dată, revin acum la gigacalorie. Vă rog să reŃineŃi. VedeŃi cât  

de greu se pun problemele şi la investiŃii. Atâta timp cât de la bugetul de stat nu-Ńi vine nimic 
pentru căldură sau nu-Ńi vine nimic pentru altceva, la Consiliul local, nu mai poŃi suporta atâta 
gigacalorie de la Consiliul local. Era cu totul altă hotărâre, dar am simŃit nevoia să fac precizarea 
asta. 
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Dl.Birău Mircea  
Toată discuŃiia aceasta duce la o singură idee. Banii care o să vină, haideŃi să avem grijă  

de ei. 
Dl.David Ioan 
Nu cred că este cineva în sala aceasta care să aibă ceva împotrivă. 
Dl.Inişconi Ioan 
Cu tot respectul, revin. Atunci, dacă suntem de acord să cheltuim ca lumea banii publici,  

ce reprezintă 44386 probe tehnologice? 
Dl.David Ioan 
ÎntrebaŃi-l pe domnul Birău. 
D-na Oprişiu Corina 
Sunt cheltuieli neprevăzute. 
Dl.David Ioan 
Este salariat la societate. 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu are el nimic cu asta. Semnează BucaleŃ cu Vaida şi nu mai ştiu cine.Nu este el cu  

asta, este serviciul  tehnic care trebuie să ne răspundă, care ştie. Aici spune Simionescu….Să 
vină să ne spună. Nu se opune nimeni. 
 Cred că acest deviz este general pentru construcŃii şi se face pe reabilitate termică  fără să 
citească cineva ca lumea aici. Dacă  ne uităm la neprevăzute sunt 700 şi ceva de milioane. 

D-na Mateucă Mădălina 
Noi aprobăm acum acest deviz. În sensul acesta spun. 
Dl.Inişconi Ioan 
Devizul este prost scris. 
Dl. Oprişiu Corina 
Am înŃeles că noi aprobăm acest deviz. Când o să vină banii se  cheltuiesc conform 

acestui deviz? 
 D-na Nicula Viorica 
 Probabil nu aŃi înŃeles acest proiect şi modul de urmărire a acestor fonduri. A.R.C.E. ne 
va aloca banii şi din partea instituŃiei noi trebuie să dovedim cu acte justificative. Tot A.R.C.E. a 
finanŃat şi în anii precedenŃi. În mod obligatoriu ei vor verifica dacă noi ne suprapunem să 
decontăm aceleaşi lucrări. Pe de altă parte A.R.C.E. este instituŃie de reglementare care verifică 
şi coordonează aceste servicii de distribuŃie. Ei cunosc problema şi îşi pot da seama dacă 
proiectul este corect sau nu este corect întocmit. Dacă nu era corect întocmit bănuiesc că în anii 
precedenŃi, dacă aŃi observat este acelaşi deviz, doar actualitat, ei îşi  spuneau punctul de vedere. 
De ce ei au alocat fonduri în anii precedenŃi?! Ei, A.R.C.E. sunt specialişti, nu sunt economişti 
sau jurişti. Cred eu că nu necesită atâtea dezbateri pe baza acestui deviz. 

Dl.David Ioan 
 Ei sunt autoritatea supremă în materie de energie şi este formată din super specilişti. Aşa 
am auzit şi eu, aşa am citit şi am avut de a face cu dânşii şi aşa este. Prin urmare, să ştiŃi că acest 
deviz va intra bine de tot în atenŃia şi analiza dânşilor şi probabil că vor avea un cuvânt de spus la 
data respectivă. 

D-na Marian Delina 
Din partea compartimentului, propunem introducerea unui articol nou care devine 

articolul 4 cu următorul conŃinut: “Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea 
de Consiliu local nr.90/2007 ”. 
 Dl.David Ioan 
 Este deja un articol 4 în hotărâre. 
 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Articolul 4  devine articolul 5 şi articolul 5 devine articolul 6. 
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Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.34/2009 
 
Punctul 4 suplimentar  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de 

evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Deva. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.35/2009 
 
Punctul 5 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.533/2008 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru organizarea 
Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania care se va desfasura in municipiul 
Deva. 

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

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.36/2009 
 
Punctul 6 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru “Hala Industriala si imprejmuire” Deva, 
str.Santuhalm, f.n., jud.Hunedoara;   

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.37/2009 
 
Punctul 7 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea noii organigrame 

si a noului stat de functii precum si de modificare a Regulamentului de organizare si functionare 
al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate 
juridical ale Consiliului local al municipiului Deva;    

 
 
 
D-na  Nicula Viorica 
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Din partea compartimentului de specialitate avem o propunere. Având în vedere apariŃia 
OrdonanŃei nr. 223 care blochează ocuparea tuturor posturilor vacante la 31.12.2008, este 
necesar mutarea unui post de la Compartimentul Acorduri Unice la Compartimentul Urbanism 
pentru desfăşurarea în bune condiŃii a activităŃii de la Urbanism respectiv postul de referent 
superior, treapta III. 
 Dl. Oana Nicolae Dorin 

Comisia juridică a avizat favorabil. Dorim ca pe viitor să putem să facem o  modificare la  
acest regulament de organizare şi funcŃionare a aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva şi să înfiinŃăm un post de control unic care să aibe delegarea de reprezentare a 
Primarului să aplice sancŃiunile prevăzute la Legea 50, să controleze taximetriştii, deci să 
controleze taximetriştii. Am avut ocazia în Piatra NeamŃ să văd, nu există în Piatra NeamŃ, este 
rezolvată problema, nu există autobuz care să facă cursă clandestină, nu există taximetrişti care 
să facă cursă clandestină, nu sunt “piraŃi”. Toate taxiurile care sunt libere au lumina verde 
pornită şi când au clienŃi au lumina roşie pornită. Deci, la noi  mergeŃi în oraş şi vedeŃi, circulă 
taxiuri noapte şi zi fără nici un fel de problemă cu lumina verde pornită şi el este plin, cu 
pasageri în taxi şi noi nu avem încasări. Pentru asta, rog să se verifice, pe viitor să se rezolve 
problema asta. 

Dl.David Ioan 
Deci, doriŃi constituirea unui post de control al Primarului. DoriŃi să adăugăm acestea? 
D-na  Nicula Viorica 

 Nu, domnule David, nu se poate adăuga. Aceste atribuŃii se regăsesc la fiecare 
compartiment de specialitate. Noi recunoaştem problema efectiv pe activitatea ei, cum este şi 
Compartimentul regim de taxi. 

Acum, noi ce am putut, să venim în sprijinul colegilor de la compartimentele de 
specialitate şi avem Compartimentul Primarului unde sunt 5 posturi toate cu atribuŃii de control 
pe toate domeniile. Aceste atribuŃii de control se găsesc la persoanele încadrate la Cabinetul 
Primarului. 
 Dl. Oana Nicolae Dorin 

Atunci să  se treacă la aplicarea de sancŃiuni. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu observaŃia făcută de compartimentul 
de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.38/2009 
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Diverse 
 Dl.Kovacs Francisc 
 La punctul 15, am avut o discuŃie cu doamna Secretar şi am adus-o pe doamna aici, să 
vedeŃi că nu poate să intre pe teren. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 V-am rugat să discutăm după şedinŃă. Colegii au adus procesul – verbal de punere în 
posesie. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Doamna Secretar, eu nu vreau să fiu mincinos în faŃa colegilor. Este proprietar şi nu 
poate să intre în folosinŃa acestui teren.  Asta trebuie să o rezolvaŃi şi cât de repede. În plus, avem 
de plătit penalităŃi de la o sentinŃă din 2005, de la sentinŃa care s-a dat şi până acum, cu 
cheltuielile care le plătim de pomană. Dacă nu se execută sentinŃele cand sunt definitive…  

Domnule Preşedinte, întrebaŃi-o pe doamna dacă poate să intre pe proprietatea ei. Nu 
poate  pentru că Primăria nu-şi demontează de acolo locul de joacă. 

Dl.David Ioan 
Şi eu sunt în asemenea situaŃie. Am fost pus în posesie şi terenul este ocupat de altcineva.  

 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule, toate lucrările Primăria le-a făcut după sentinŃa definitivă. Nu înŃelegeŃi ce 
vorbesc?! A fost un abuz din partea Primăriei.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Doamna ne-a semnat o adresă prin care este de acord cu locul de joacă, până când obŃine 
dînsa autorizaŃie de construcŃie. Este adevărat doamnă?! 
 D-na  Negru Vanda 
 Da, dar s-a anulat hârtia. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Cine a anulat-o? O aveŃi? 
 D-na  Negru Vanda 

Vă arăt, am copie.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 

HaideŃi să o lămurim după şedinŃă şi vedem cine are dreptate. Este tăiat de 
dumneavoastră peste semnătură ulterior.  Problema asta nu face obiectul Consiliului local. 

Dl.David Ioan 
 Este treaba executivului. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Nu se poate ca un cetăŃean sau un consilier să-şi rezolve o problemă? 
 D-na  Negru Vanda 

La cine mai trebuie să merg? Terenul de joacă s-a făcut de când sunt proprietar. Eu 
impozit plătesc, iar terenul de joacă este făcut de când sunt eu proprietar.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Doamnă aŃi dat semnătură.  
Dl.Inişconi Ioan 
Este autorizaŃie de construcŃie pentru locul de joacă?  A fost trecut prin buget? HaideŃi să 

verificăm.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Locul de joacă se ridică de acolo în momentul în care doamna obŃine autorizaŃie de 
construire. 

 
Dl.Inişconi Ioan 
Doamna este proprietar. FaceŃi reguli noi! 

 D-na Secretar Sârbu Laura 
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Nu facem reguli noi, a semnat dânsa.  
 Dl.Kovacs Francisc 

Ce am avut de dovedit am dovedit. Nu se repectă legea la Primărie. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

VeniŃi  la mine să discutăm şi lămurim situaŃia. 
Dl.David Ioan 

 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 
 

 
 

Deva, 20 ianuarie  2009 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

      David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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