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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 20 octombrie 2009,  în şedinŃa  extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1944/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 de consilieri din numărul total de 21 
consilieri aleşi. 

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

Dl. Pogocsan Ferdinand 
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 
19 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa, dl.Birau Mircea şi dl. Dobrean Robert.  

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 29 septembrie 2009 şi din data de 08 
octombrie 2009, precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.  

Domnul Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

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

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 29 septembrie 2009 şi din data de 08 octombrie 2009, însoŃit fiecare 
de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului 
acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 29  septembrie  2009 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinară prin DispoziŃia Primarului 
nr.1741/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 32 de puncte si 8 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 39 de hotarari, respectiv de la nr.292 - 330.  
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Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 29 septembrie 2009.  
 

Sinteza procesului –verbal din data de 08 octombrie  2009 

 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1881/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte si un 2 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 4  hotarari, respectiv de la nr.331-334.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 08 octombrie 2009.  

 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 septembrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 septembrie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 octombrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 octombrie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate – revizuit al investitiei „Bloc de locuinte 
pentru tineret, bloc 1, str.M.Eminescu, Deva”; 

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului 

public de ecarisaj aflat in subordinea Consiliului local Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Alimentare cu gaze 
naturale Blocuri de locuinte sociale Deva, str.Prelungirea Zavoi”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea devizului pentru achizitie si montaj corespunzator obiectivului de 

investitie „Instalare bloc de masura, protectie si control instalatii iluminat public” 
pentru aprinderea in cascada a iluminatului din municipiul Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea avizului tehnic de racordare si a studiului de fezabilitate pentru 

executia lucrarii la obiectivele de investitie „Extindere retea 0,4 KV pentru 
electrificare strada Aleea Cascadei din municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
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FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele proiecte de 
hotarare: 

1. Aprobarea revizuirii Studiului de fezabilitate “Realizarea sistemului informatic 
integrat in cadrul Primariei municipiului Deva” 

2. Aprobarea depunerii proiectului “Implementarea serviciilor online catre 
cetateni si automatizarea fluxurilor de lucru interne – solutie de e-
Administratie” la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, 
precum si a cheltuielilor  aferente proiectului;   

 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata.         
      S-a votat cu unaimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cuprevederile 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 punctele 1 - 5, pct.suplimentare 1,2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul: 6 se adoptă 
cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

fezabilitate – revizuit al investitiei „Bloc de locuinte pentru tineret, bloc 1, str.M.Eminescu, 
Deva”.  

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

            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.335/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului public de ecarisaj aflat in subordinea 
Consiliului local Deva;  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.336/2009 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii unor 

lucrari suplimentare la investitia „Alimentare cu gaze naturale Blocuri de locuinte sociale Deva, 
str.Prelungirea Zavoi”  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 



 5 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.337/2009 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului pentru 

achizitie si montaj corespunzator obiectivului de investitie „Instalare bloc de masura, protectie si 
control instalatii iluminat public” pentru aprinderea in cascada a iluminatului din municipiul 
Deva;  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.338/2009 
 
 
 
 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului tehnic de 

racordare si a studiului de fezabilitate pentru executia lucrarii la obiectivele de investitie 
„Extindere retea 0,4 KV pentru electrificare strada Aleea Cascadei din municipiul Deva”;  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.339/2009 
 

Punctul 6  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al municipiului Deva pe anul 2009;   
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.340/2009 
 

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

Studiului de fezabilitate “Realizarea sistemului informatic integrat in cadrul Primariei 
municipiului Deva;   

D-na Negrut Diana  
Din partea compartimentului de specilaitate avem o modificare. Nu este corect 

“aprobarea revizuirii studiului de fezabilitate” ci a “studiului de fezabilitate revizuit”. Deci, peste 
tot unde apare această formulare să se modifice  “ a studiului de fezabilitate revizuit”. 

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

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de modificarea propusă de 
compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.341/2009 
 
 
 
 

Punctul suplimentar 2       
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului “Implementarea serviciilor online catre cetateni si automatizarea fluxurilor de lucru 
interne – solutie de e-Administratie” la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, 
precum si a cheltuielilor  aferente proiectului;   

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.342/2009 
 

Diverse 
Dl.David Ioan 
Trebuie intervenit cu seriozitate la Drumurile NaŃionale. Acolo la Sântuhalm, este o 

problemă de ani de zile cu semaforul. Este mereu pericol de accidente. Eu am sunat pe cine 
trebuie, am anunŃat la Primărie, am vorbit cu cei de la Drumuri, dar susŃin că semafoarele se 
defectează din cauza unor căderi de tensiuni, ceea ce eu nu prea cred. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Asta este, din păcate, soluŃia tehnică a fost fără să se Ńină cont de părerea Consiliului local 

Deva, de părerea noastră, de părerea tehnicului. Consiliul local a cumpărat terenul de la biserică, 
ştiŃi ce efort a fost cu părintele, am făcut casă mortuară, au cedat. La un moment dat şi-au 
recunoscut vina. Cei de la Regională, domnul MaŃiŃa, a spus: “domnule, lucrăm la un proiect 
european prin care să revenim la sensul giratoriu, prin care să creăm acolo un sens giratoriu 
acum având posibilitatea şi metri necesari”. Era vorba despre încadrarea a trei tiruri, pe o rază de 
180 de grade a sensului giratoriu, la vremea respectivă nu puteau să se încadreze fără terenul 
bisericii. 

Acum biserica a cedat de 2 ani de zile, noi, Consiliul local ne-am făcut datoria. Sigur că, 
trebuie rezolvată problema într-un fel sau altul. 

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

lucrările şedinŃei.  
 

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

   Pogocsan Ferdinand              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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