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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 21 iulie 2009,   în şedinţa  ordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.1306/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinţa de astăzi participă Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari Oancea 
Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, doamna Secretar Laura Sârbu, directori 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl.Ţonea Vasile  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 15 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl Birau Mircea, dl. 
Pogocsan Ferdinand, dl Ghergan Florian, dl. Borbeanu Simion şi dl. Dobrean Robert. 
Întârzie la şedinţă domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, directori 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
 Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros La multi ani 
domnului Tonea Vasile (27.07). 

Dl.Ţonea Vasile  
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu, în vederea 

prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 07 iulie 2009 si 
din data de 10 iulie 2009 precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului local.  

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale 
şedinţelor Consiliului local din data de 07 iulie 2009 si din data de 10 iulie 2009 însoţit 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile 
asupra conţinutului acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 07 iulie  2009. 

 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.1284/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 15 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
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Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte si 1 punct suplimentar. S-au 
adoptat 3 hotarari, respectiv de la nr.230-232.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 07 iulie 2009.  
 

Sinteza procesului –verbal din data de 10 iulie  2009. 
 
Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.1291/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 14 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Ţonea Vasile. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte si 1 punct suplimentar. S-au 

adoptat 3 hotarari, respectiv de la nr.233 - 235.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 10 iulie 2009.  
 

Dl. Ţonea Vasile  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 07 iulie  

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 07 iulie 2009 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 iulie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 iulie 2009 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Dl.Ţonea Vasile: 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
Dnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 
I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav  pentru semestrul I al anului 2009; 
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; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea inchirierii camerei 6 din imobilul situat in Deva, str.Haraului nr.40 

catre fostul chirias Kolumpar Karoly si familia acestuia formata din 6 
persoane; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea contractului de comodat incheiat intre Consiliul local Deva si SC 

Electrocentrale SA Deva pentru punctul termic situat in incinta imobilului ANL 
1, din Deva, Aleea Motilor, nr.2A;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea tarifului pentru apa potabila si canalizare din municipiul Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic 

Zonal pentru construire „Bloc de locuinte sociale pentru tineri D+P+3E+M” 
Deva, str.prelungire Zavoi, f.n., judetul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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6. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic 
Zonal pentru „Construire locuinta familiala D+P+M” Deva, zona Archia, f.n., 
judetul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic 

Zonal pentru „Construire casa de vacanta P+M” Deva, str.Coziei, f.n., judetul 
Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Trecerea unui teren in suprafata de 4 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 4 mp, 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Marasti intre bl.D3 
si bl.D4; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 20 mp, 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Cioclovina langa 
Piata  Agroalimentara Micro 15; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Acordul Consiliului local al municipiului Deva in vederea instrainarii 

constructiilor      avand  destinatia de Autogara, proprietatea SC BV Dasler 
SRL 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.153/2009; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor 

pentru construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii 
nr.15/2003; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 
Dnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatorul proiect de 

hotarare: 
1. Solicitarea preluarii sectorului de drum national DN7 – Calea Zarandului E68 

“Zona de tranzitare” km 386 + 200 – km 393 + 000, din proprietatea publica a 
statului si administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii in 
administrarea Consiliului local al municipiului Deva; 
 
Dl. Ţonea Vasile  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenti. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata.         
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenti. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la pct.4 se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele: 5-7 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-
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3, 8-13, pct. suplimentar se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali 
în funcţie.   

De asemenea pct. 9 si 10 necesita vot secret. 
 
Dl. David Ioan 
Am o propunere în privinţa hotărârilor cu vot secret. Comisia de numărare a 

voturilor este formată din dumneavoastră, Preşedinte, subsemnatul şi domnul 
Pogocsan Ferdinand, care lipseşte. Aş dori să fac o propunere pentru un membru care 
să-i ţină locul domnului Pogocsan, îl propun pe domnul Kovacs. 

Dl.Ţonea Vasile 
Cine este de acord cu propunerea făcută de domnul David, ca domnul Pogocsan 

să fie înlocuit de domnul Kovacs? 
Dl.David Ioan 
În şedinţa de astăzi. 
Dl.Ţonea Vasile 
În şedinţă de astăzi.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi.  
 
Dnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 

I.  Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav  
pentru  

semestrul I al anului 2009; 
 
     II. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 

constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 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. Morar Marcel  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.236/2009 
 

Punctul 2  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

inchirierii camerei 6 din imobilul situat in Deva, str.Haraului nr.40 catre fostul chirias 
Kolumpar Karoly si familia acestuia formata din 6 persoane;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.237/2009 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

contractului de comodat incheiat intre Consiliul local Deva si SC Electrocentrale SA 
Deva pentru punctul termic situat in incinta imobilului ANL 1, din Deva, Aleea Motilor, 
nr.2A;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.238/2009 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului 

pentru apa potabila si canalizare din municipiul Deva;  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 

 Considerăm că efectele măririi tarifului îl suportă în primul rând cetăţenii. Am dori 
să ştim, dacă este un reprezentant de la Apa Prod, să ştim dacă s-au epuizat toate 
metodele, în aşa fel încât acest lucru să fie ultimul făcut? 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Este aici chiar domnul director, domnul David. 
 Dl.David Ioan 
 Nu sunt directorul Apa Prod. Aş putea eu să vă răspund. Când s-a înfiinţat Apa 
Prod erau în jur de 800 de angajaţi. S-au restructurat în jur de 100 cu bani de la 
Guvern, ş.a.m.d. Ştiu că la ora aceasta numărul de salariaţi este în jur de 800. Structura 
personalului, muncitori, dumneavoastră ca să ştiţi, este în jur de 220 şi ceva personal 
tesa la 800 de salariaţi. Probabil domnul director are în vedere o nouă restructurare sau 
ceva, nu pot să vă spun nimic din  acest segment. 
 Referitor la tarif. După cum ştiţi şi dumneavoastră, noi am votat un acord de 
asociere cu celelalte municipalităţi din judeţul Hunedoara, care sunt deservite de Apa 
Prod. În acel acord se punea problema majorării tarifului până la nivelul anului 2012, 
ajungându-se la acelaşi tarif pentru toate localităţile. Aceasta înseamnă că localităţile 
mari, care consumă apă mai multă, vor plăti tariful real, care este justificat. Localităţile 
mai mici vor plăti un tarif mai ridicat decât cel care ar fi real să-l plătească. M-am 
exprimat greşit,  să mă exprim mai clar. Dacă într-o lună la Ilia, de exemplu, se 
consumă 100 de mii de mc, tariful ar trebui să fie 5 lei dar nu va fi 5, va fi tot 2 lei sau 3 
lei cât va fi tariful în 2012. Cu alte cuvinte, respectivii cetăţeni ar avea avantajul ca 
diferenţa la cantitatea de apă, este suportată de ceilalţi mari. Deci, din măsurile pe care 
societatea le ia ca să justifice tarifele respective la momentul începutului lui 2012. 
 Tot astăzi se face şi o majorare a tarifului la canalizare. Vă amintesc că este un 
tarif aprobat de noi prin Hotărârea nr. 362/2007 când preţurile erau fără T.V.A., apa era 
1,65 lei şi 0,27 lei canalizarea, cu aplicare de la 01.09.2007. De la acea dată 
canalizarea nu a mai fost majorată. Vă atrag atenţia că în viitor există un grafic de 
creştere a tarifului la canalizare şi acesta se va aplica în momentul în care staţia de 
epurare de la Deva intră în funcţiune. Se doreşte a fi aşa cum sunt cerinţele Comunităţii 
Europene. Nu vă pot da detalii tehnice dar, în apa epurată care va ieşi pe actualul 
canal, acolo să poată înnota un peşte, crapul care nu este un peşte extrem de 
pretenţios cu privire la curăţenia apei, ş.a.m.d. Deci, tariful va creşte în continuare.  
 Prin acordul de asociere cu celelalte municipalităţi noi ne-am angajat să 
suportăm aceste tarife cu avizul A.N.R.S.C.-ului şi la cererea Apa Prod şi mai mult 
decât atât, dacă considerăm că tariful practicat de Apa Prod este mare, Consiliu local 
din respectiva localitate să-şi poată proteja cetăţenii, să aprobe un tarif mai mic, dar să 
suporte diferenţa de la bugetul local. Nu suntem în această situaţie şi sper să nu 
ajungem. 
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 Ca şi completare, în încheiere, tariful de apă a fost de 2,24 lei/mc cu  începere 
de la 01.08.2008 conţinând şi T.V.A. În momentul de faţă fără T.V.A. este 2,06 lei şi cu 
aplicare T.V.A. va fi undeva la 2,45. Nu este o majorare semnificativă. 
 Alte probleme din partea societăţii Apa Prod dacă vă interesează şi pot să vă 
răspund… 
 Dl. Ţonea Vasile  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.239/2009 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Bloc de 
locuinte sociale pentru tineri D+P+3E+M” Deva, str.prelungire Zavoi, f.n., judetul 
Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  
În sală este prezent şi domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.240/2009 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinta 
familiala D+P+M” Deva, zona Archia, f.n., judetul Hunedoara;  

Dl.Morar Marcel  
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.241/2009 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire casa 
de vacanta P+M” Deva, str.Coziei, f.n., judetul Hunedoara;  

Dl.Morar Marcel 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.242/2009 
 

Punctul 8  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 

in suprafata de 4 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia  juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.243/2009 
 

Punctul 9  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin 

negociere directa a unui teren in suprafata de 4 mp, proprietatea privata a municipiului 
Deva, situat in Deva, str.Marasti intre bl.D3 si bl.D4; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din comisia de negociere directa propun să facă parte: dl. Morar Nicolae Marcel, 

dl. Oancea Nicolae Florin, dl. Panduru Carol, dl. Pogocsan Ferdinand Zoltan. În calitate 
de membri supleanţi propun pe: dl. David Ioan, dl. Ghergan Florian Săndel, dl. Borca 
Tiberiu şi dl. Lazar Danil. 

Dl.Ţonea Vasile  
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 16 voturi valabil exprimate, 16 

voturi valabile. 
• Comisia de negociere directă: 

- Dl. Morar Nicolae Marcel – 16 voturi “pentru” 
- Dl. Oancea Nicolae Florin– 16 voturi “pentru” 
- Dl.Panduru Carol – 16 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand Zoltan – 16 voturi “pentru” 
- D-na Ilioni Florentina – 16 voturi “pentru” 
- D-ra Nuţu Silviana – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea – 16 voturi “pentru” 

• Membrii supleanţi: 
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- Dl.David Ioan – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian Săndel– 16 voturi “pentru” 
- Dl. Borca Tiberiu – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil – 16 voturi “pentru” 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.244/2009 
 

Punctul 10  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin 

negociere directa a unui teren in suprafata de 20 mp, proprietatea privata a municipiului 
Deva, situat in Deva, str.Cioclovina langa Piata  Agroalimentara Micro 15; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de urbanism a avizat favorabil  
Dl. Ţonea Vasile 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din comisia de negociere directa propun să facă parte: dl. Dobrean Robert, dl. 

Birău Mircea, dl. Ţonea Vasile, dl. Ardelean Nelu. În calitate de membri supleanţi 
propun pe: d-na Mateucă Mădălina, dl. Morar Marcel, dl.Oană Nicolae Dorin şi dl. 
Oancea Nicolae Florin. 

Dl.Ţonea Vasile  
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 16 voturi valabil exprimate, 16 

voturi valabile. 
• Comisia de negociere directă: 

- Dl.Dobrean Robert – 16 voturi “pentru” 
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- Dl. Birău Mircea – 16 voturi “pentru” 
- Dl. Ţonea Vasile – 16 voturi “pentru” 
- Dl. Ardelean Nelu – 16 voturi “pentru” 
- D-na Ilioni Florentina  – 16 voturi “pentru” 
- D-na Nuţu Silviana – 16 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea  Horia – 16 voturi “pentru” 

• Membrii supleanţi: 
- D-na Mateucă Mădălina – 16 voturi “pentru” 
- Dl. Morar Marcel – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Oană Nicolae Dorin – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Oancea Nicolae Florin – 16 voturi “pentru” 

 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.245/2009 
 

Punctul 11  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului 

local al municipiului Deva in vederea instrainarii constructiilor  avand  destinatia de 
Autogara, proprietatea SC BV Dasler SRL;  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de urbanism a avizat favorabil  
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.246/2009 
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Punctul 12  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 

la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.153/2009;  
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de urbanism a avizat favorabil  
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.247/2009 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si 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.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

A fost adoptată Hotărârea nr.248/2009 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind solicitarea preluarii 

sectorului de drum national DN7 – Calea Zarandului E68 “Zona de tranzitare” km 386 + 
200 – km 393 + 000, din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii in administrarea Consiliului local al municipiului Deva;    

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
Aici vreau să vă atrag atenţia, că la punctul 2 şi 3 unde spune “solicită … 

prevăzut la articolul 2 nu la articolul 1”,  faceţi modificarea. La articolul 4 spune “sectorul 
de drum …. conform articolul 2” iarăşi prin modificare. 

Dl. Ţonea Vasile  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.249/2009 
 
Dl.Ţonea Vasile  
Vreau să vă aduc la cunoştinţă că la punctele 9 şi 10 sunt rapoartele de evaluare 

aici. Care le-aţi consultat înainte, care nu, sunt aici pentru consultare. Există aşa ceva. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Să se consemneze la procesul-verbal. Spre ştiinţă D.N.A. 
Dl.Ţonea Vasile  
Le-aţi consultat la comisii. 
Vreau să ştiu dacă în sală este cineva de la “Agenţia Naţională pentru Egalitatea 

de Şanse între Femei şi Bărbaţi”.  Nu este nimeni. 
D-na Ivan Elena 
Este de la Direcţia muncii o doamnă care lucrează pe compartimentul respectiv. 

Este  singura persoană care lucrează în domeniu şi poate nu a ştiut să vină. 
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D-na Secretar Sârbu Laura 
A fost anunţată. 
 

Diverse 
Dl.Morar Marcel 
Stimaţi colegi, transmit executivului Primăriei rugămintea cetăţenilor de pe 

străzile Cetăţii şi Gheorghe Lazăr în sensul ridicării capacelor de canal şi aranjării 
vegetaţiei care după cum se ştie, mai ales pe Gheorghe Lazăr în urcarea către cetate 
carosabilul este destul de îngust, iar vegetaţia s-a extins peste limitele carosabilului 
făcând circulaţia cu autovehicule mai greoaie. În acest sens, locuitorii de pe această 
stradă transmit rugămintea de a fi amenajată porţiunea de vegetaţie dacă se poate. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Am o rugăminte în urma sesizărilor apărute de la cetăţenii care locuiesc pe 

Bulevardul Decebal,  bl.I şi K şi câţiva cetăţeni din zona Gojdu, să se facă ceva cu câinii 
comunitari. În spate la bl.I şi K ne-au semnalat cetăţenii că nu mai poate să circule 
nimeni, nici locatari, nici străini,  cine îndrăzneşte să vină este devorat de câini. Sunt 6 
sau 7 persoane care au fost muşcate. 

Rog să se ia măsuri.  
Dl. Ţonea Vasile 
Problema cu câini se eternizează. 
Dl.David Ioan 
Vreau să ridic o problemă. Aş vrea să ştiu, cine a proiectat parcarea de la IPH? 

După ce  s-a făcut sensul giratoriu, acolo nu este parcare, este un calvar. Dacă intri 
acolo să parchezi maşina rişti să nu mai poţi pleca. Bordurile cât sunt de înalte, rişti să 
stai cu maşina toată ziua acolo. Nu ştiu cine a proiectat şi ce a vrut să facă că parcare 
nu este, în nici un caz. Din punct de vedere local nu este parcare, este orice vreţi dar 
parcare nu. Dacă intri acolo chiar pentru 10 minute, ai şansa să nu mai recuperezi 
maşina decât seara sau ştiu eu cum. 

Dl. Ţonea Vasile 
Întrebarea este retorică. 
Dl.David Ioan 
Nu. 
Dl.Szots Ludovic 
Având în vedere că reamenajăm toată zona, respectiv Piaţa Victoriei, la 

momentul respectiv vom reglementa situaţia. Parcarea a fost desenată de un domn 
arhitect şi a ieşit cum a ieşit. În primul rând nu este funcţională parcarea pentru că 
“onor” conducătorul auto nu respectă regulile pentru că intră şi parchează efectiv 
aiurea. Locurile de parcare care sunt, nu sunt folosite cum trebuie. 

Dl.David Ioan 
Domnul care a proiectat era singurul arhitect? 
Dl.Szots Ludovic 
La momentul respectiv, da. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vreau să fie invitaţi la următoarea şedinţă domnii care răspund de ridicarea 

maşinilor şi blocarea roţilor, deci reprezentanţii societăţii şi reprezentanţi de la Poliţia 
Comunitară. Să stabilim o dată pentru totdeauna ceea ce au de făcut. Conform 
expunerii de la hotărârea prin care s-au instituit aceste măsuri, se spune că ridicarea se 
face doar pentru autoturismele care “blochează traficul” nu că este pusă pe zona verde. 
Acolo îi blochează roţile. Aşa este în Expunerea de motive şi aşa s-a luat hotărârea. 
Maşinile care sunt parcate neregulamentar sau care sunt parcate fără tichet de parcare 
în parcarea oraşului, li se blochează roţile. Dânşii nu! Unde nu este pus semn, cum a 
fost la Tribunal, s-au dus şi au ridicat 6 maşini că a deranjat pe soţia unuia. 
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Să fie invitaţi data viitoare la şedinţă responsabili de la societatea care se ocupă 
de aceste ridicări, blocări de roţi; reprezentantul de la Urban Construct care se ocupă cu 
parcările pentru că s-au introdus acele tichete de parcare, se vor introduce tichete de 
parcare să poată lua oricine, toţi cetăţenii să cumpere tichete de parcare şi să nu-i mai 
găseşti pe cei de la Urban Construct care să nu le dea tichet şi reprezentantul de la 
Poliţia Comunitară. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cred că domnul consilier are dreptate. Trebuia într-un fel sau altul reglementată 

poziţia noastră, a Consiliului local, faţă de acţiunile acestei firme. În  schimb, trebuie în 
acelaşi timp să înţelegem cu toţii, pentru că la un moment dat nu se mai putea. Efectiv 
Poliţia circulaţie nu făcea faţă cu personalul pe care-l avea la sute de abateri şi mai ales 
la traficul deosebit de îngreunat în perioada sărbătorilor sau a sfârşitului de săptămână 
sau a zilelor de piaţă, miercurea, când efectiv parchează fiecare. Trebuie să înţeleagă 
că există o regulă,  trebuie să înţeleagă că atunci când nu iţi laşi maşina unde trebuie, 
există şi riscul ca instituţia Primăriei să intervină şi să o ridice. Am făcut această 
precizare cu acest exemplu concret, concret, cu 1 leu nimeni din jurul pieţei nu intră în 
piaţa liberă, în parcarea de sub piaţă. Asta nu mai este decât răutate, răutate, super 
răutate omenească. Adică,  pentru 1 leu să nu intri, să-ţi ştii maşina asigurată, să-ţi poţi 
face piaţa cum vrei tu, mai bine preferi să parchezi pe zona verde sau pe trotuar să 
blochezi mămicile cu copii sau să blochezi vârstnicii sau chiar să-i accidentezi. Atunci, 
sigur că trebuie să-i şi atenţionăm, să-i şi biciuiţi, să-i sancţionaţi dacă doriţi, dar să le 
daţi posibilitatea să intervină acolo unde nu se respectă cum trebuie traficul. 

Dl.Ţonea Vasile 
Daţi-mi voie să vă aduc la cunoştinţă şi eu patru probleme pe care le am de la 

audienţe şi deplasările în teren. Am lăsat şi în scris. 
Este o problemă pe strada Sabin Drăgoi, este o doamnă doctor Codrea 

Magdalena. Cineva şi-a realizat o parcare de la el putere chiar în dreptul porţii 
dumneaei şi nu poate să intre şi să iasă afară şi nu înţelege să o demonteze de acolo. 
A venit constructorul, dar a spus ca fiecare îşi amenajează parcări cum vrea şi unde 
vrea. Treaba aceasta trebuie neapărat văzută. 

A doua problemă este că o parte din personalul disponibilizat din Primărie, 
reclamă problema că nu şi-au luat unele drepturi de anul trecut: indemnizaţia de 
concediu şi banii pentru haine. Am înţeles că treaba este generală şi pentru personalul 
care nu este disponibilizat. Ei m-au rugat să ridic problema în faţa Consiliului local şi în 
faţa executivului Primăriei să vedem dacă există vreo soluţie la treaba aceasta cu toate 
că cei disponibilizaţi au o situaţie mai grea din punct de vedere bănesc. 

O altă problemă, pentru care cineva m-a ţinut de proveşti vreo 3 ore, este 
problema tarifelor practicate la piaţă. Tarifele practicate pe masă ei spun că sunt mari, 
datorită faptului că sunt mari se reflectă în produse mai mari comparativ cu produsele 
din alte pieţe, din alte oraşe. O altă consecinţă a acestui fapt este şi aceea că oamenii 
încep să desfacă produse şi în alte părţi şi crează dezordine şi mizerie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Asta trebuie să o şi rezolvăm, că asta merită punctată că este interesantă. Eu zic 

că ar trebui să meargă cineva. Pun la dispoziţie o maşină, un consilier… ca să închei o 
dată  cu capitolul “ba se scumpesc, ba nu se scumpesc”. Domnule, mergem până la 
Arad sau mergem până la Sibiu că este mai aproape. Mergem la Sibiu, mergem până la 
Hunedoara. Nu cred că Hunedoara este un exemplu pentru noi, de piaţă. Mergem la o 
piaţă reşedinţă, să fie pe acelaşi plafon cu municipiul Deva şi ne uităm şi vedem exact 
cum funcţionează şi ce preţ are la mese.  

Dl.Ţonea Vasile 
O altă problemă pe care a ridicat-o un cetăţean, este problema asociaţiilor de 

proprietari. Spunea că ar trebui un control mult mai riguros din partea Primăriei ca să se 
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şi cunoască problemele cu care se confruntă asociaţiile de proprietari şi locatari – că 
mai sunt şi asociaţii de locatari -  şi ca să se prevină o serie de nereguli care se 
întâmplă. Ştiţi dumneavoastră foarte bine că ne-am trezit puşi în situaţia să nu 
plătească utilităţile, bani daţi de oamenii i-au pus din buzunarul propriu şi după aceea 
am fost nevoiţi să luăm măsuri, să le ridicăm autorizaţia ş.a.m.d.  Ar trebui instituite 
nişte cursuri de pregătire a noilor administratori, făcută o brigată de control care cu 
oameni competenţi prin rotaţie sau la asociaţiile la care se aude că sunt probleme, să 
se facă nişte controale pentru a se preveni treaba aceasta.  

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

închise lucrările şedinţei.  
 

Deva, 21 iulie  2009 
           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

      Tonea Vasile                Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


