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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 23 februarie 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, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului 
Deva, nr.333/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 20 de consilieri din numărul total de 
21 de consilieri aleşi. 

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. 

Dl.David Ioan 
Este aici reprezentantul AsociaŃiei Antiparkinson şi aş dori înainte de a deschide 

şedinŃa să dăm un răspuns. Dânşii de această dată au un contract de parteneriat cu Liga 
Pensionarilor pentru care noi am acordat dreptul de folosinŃă pe un an de zile la fosta 
grădiniŃă din Gojdu, dacă nu mă înşel. Pentru a accesa fonduri europene dânsul ne solicită 
atribuirea pentru o perioadă de 10 ani, pentru a accesa fonduri europene.  

Propunerea mea este următoarea, să reziliem hotărârea dată în privinŃa 
pensionarilor, să dăm o hotărâre nouă prin care atribuim 10 ani în folosinŃă gratuită atât 
AsociaŃiei Antiparkinson cât şi Ligii pensionarilor pentru ca dânşii să poată să-şi facă 
proiectele care trebuie. Deci, vor împărŃi spaŃiul în două sau cum se înŃeleg dânşii acolo, 
în cote egale. 

Prin urmare, haideŃi să supunem la vot propunerea. 
Dl.Samoilescu Ioan 
De la Liga Pensionarilor este cineva prezent? 
Dl. David Ioan 
Dânşii au deja un parteneriat cu pensionarii dar ca să fie totul în regulă hotărârea 

de consiliu local este …. Din moment ce au parteneriat nu cred că este o problemă, nici 
nu cred că se vor opune. 

Supun la vot această propunere.  
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Chestiunea a doua. Ni se solicită în funcŃie de bugetul acordat pentru AsociaŃia 
Antiparkinson, fonduri pentru renovarea clădirii, pe baza unui proiect, elaborat de 
aceasta. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dacă vom găsi aceste fonduri şi cu siguranŃă 
că vor fi, lucrările efective nu se pot face decât prin serviciul propriu al Consiliului local, 
fiind vorba de bani publici. 

Prin urmare, după ce vom da hotărârea prin care dumneavoastră aveŃi deja 
atribuită clădirea pe o perioadă de 10 ani – asta înseamnă în şedinŃa viitoare de consiliu – 
vom discuta şi problema acestor fonduri. Dacă se pune problema renovării sau a 
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proiectului, acestea se vor derula prin aparatul propriu al Consiliului local fiind vorba de 
bani publici. 

Dl.Kovacs Francisc 
Pe mine mă interesează câŃi membrii sunt în această Ligă a Pensionarilor? 
Dl.David Ioan 
Domnule nu ştiu, pot să fie 10. 
Dl.Kovasc Francisc 
Asta este prima problemă. 
A doua problemă. Deci, dacă ne daŃi nouă la pensionarii de la  Casa de Ajutor 

Reciproc, atunci noi facem reparaŃiile, toate reparaŃiile care sunt necesare acolo din banii 
noştrii. 

Deci, dacă este problema de finanŃare pentru reparaŃia acestui sediu, dacă ne daŃi 
nouă facem reparaŃiile din banii noştrii dacă Primăria tot nu are bani. 

Dl.David Ioa 
Nu a spus nimeni că nu are bani. Eu am explicat modalitatea prin care se pot 

accesa fonduri de la Primărie. 
Dl.Kovacs Francisc 
Normal Liga Pensionarilor ar trebui să fie de acord dacă le rămâne lor spaŃiul. 
Dl.David Ioan 
AŃi citit hârtia asta? 
Dl.Kovsc Francisc 
Am citit. 
Dl. David Ioan 
Deci, la data de 13.02.2009 AsociaŃia Antiparkinson a semnat un contract de 

parteneriat cu Liga Pensionarilor pentru exploatarea comună a clădirii situate în cartierul 
Gojdu nr. 15 şi realizarea unui grup atât pentru persoane vârsnice cât şi pentru persoane 
cu dizabilităŃi.  Este un club inexistent în municipiul Deva.  Nu aveŃi cunoştinŃă de acest 
fapt? 

Dl.Kovacs Francisc 
Am. Liga Pensionarilor care este proprietar acum acolo… 
Dl.David Ioan 
Nu este proprietar. 
Dl.Kovacs Francisc 
Bun. Pe cât timp s-a semnat? 
Dl.David Ioan 
Pe 1 an de zile cu reînoire pe fiecare an. 
Dl.Kovacs Francisc 
Să semnăm cu ei pe 10 ani şi să facă ei reparaŃiile de acolo. 
Dl.David Ioan 
Cine? 
Dl.Kovacs Francisc 
Liga Pensionarilor, Liga Pensionarilor cu care dânşii au semnat un contract. 
Dl.David Ioan 
În orice caz, chestiunea a doua nu o supun la vot pentru că vom discuta ulterior.  
Dl.łonea  Vasile 
Chestiunea a doua este de analiză şi se poate introduce în buget. 
Dl.David Ioan 
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Exact. Pentru data viitoare vom avea un proiect de hotărâre prin care vom da pe 
10 ani şi la unii şi la alŃii în folosinŃă gratuită. 

Atât am putut face acum pentru dumneavoastră. 
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 20 de consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna Chişotă Roxana. 

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. 
           Dl. David Ioan   

     În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 03 februarie 2009 precum şi 
procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local.  

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

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 03 februarie 2009, însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 03 februarie 2009. 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin DispoziŃia Primarului 
nr.236/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 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 2 puncte. S-a adoptat 1 hotarare, 
respectiv Hotararea nr.39.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 
cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în sedinta din data  de 03 februarie 2009.  

Dl. David Ioan   
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 februarie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 februarie 2009 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
Dl. David Ioan   
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.       
  
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
I.   Proiecte de hotărâri, privind: 
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1. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului 
public impozite si taxe locale subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de 

organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului 
local al municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noului regulament de organizare si functionare, a noii organigrame 

si a noului stat de functii pentru Serviciul public local de asistenta sociala, 
serviciu cu personalitate juridica subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea noului stat de functii si a noii organigrame pentru personalul din 

cadrul Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. 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   
6. Reglementarea gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului 

Deva si a satelor apartinatoare; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Canalizare menajeră pe Aleea Florilor 

până la intersecŃia cu str.T.Maiorescu”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

strada Hărăului” din municipiul Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean  
9. Aprobarea executării unor lucrari suplimentare pentru realizarea obiectivului 

„Canalizare strada Al. VlahuŃă”, Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea studiului de fezabilitate „ Alimentare cu apă si canalizare pe strada 

D. Cantemir, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă si canalizare pe strada 

Centuria” Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. 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   
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13. Aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 
urbanism; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Atelier, servicii auto si pensiune turistica” Deva, sat Santuhalm, la 
DJ 687, judetul Hunedoara;    

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta familiala P+M” Deva, str.M.Sadoveanu, f.n., judetul 
Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

construire „LocuinŃe colective D+P+2+M” Deva, zona str.1 Mai, in spatele 
liceelor, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Realizare acces exterior si modificari nestructurale la apartament” Deva, 
str.M.Eminescu, bl.A, sc.D, ap.41, parter, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Realizare acces si amenajare spatii birouri sediu” Deva. B-dul Decebal, bl.5, 
sc.A., judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta familiala P+M” Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Amplasare chiosc” Deva, str.22 Decembrie, f.n., judetul Hunedoara;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Realizare fast-food, in statie de transport in comun, local, conform studiu de 
circulatie aferent PUD nr.437/2007, aprobat cu Hotararea Consiliuluiu local 
nr.416/2007” Deva, zona garii, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta familiala” Deva, str.Coziei, f.n., judetul Hunedoara; 
       IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere si refunctionalizare spatiu comercial” Deva, str.Marasti, vis-a-vis 
cu Sala Sportului, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire bloc de locuinte D+P+2E” Deva, str.C. Porumbescu, f.n., judetul 
Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea Acordului subsidiar si de Garantie din cadrul Masurii ISPA 

2005/RO/16/P/PE/002 – „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara” , 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.427/2003 prin care s-a 

aprobat tabelul – nominal cu solicitantii indreptatiti sa beneficieze de locuinte 
pentru tineret in regim de inchiriere in blocul P+3E cu 40 ap. situat in Deva, 
str.M.Eminescu, cu modificarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor 

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

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Trecerea unui teren in suprafata de 8,5 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 8,5 mp, 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, b-dul 1 Decembrie, 
bloc B parter; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 288,30 mp situat in Deva, str. 

1 Decembrie, nr.13; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata utila de 190 mp situat in Deva, 

str.A.Iancu, bloc H1, parter; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea transmiterii in administrare catre Serviciul public local de asistenta 

sociala Deva, a imobilului situat in Deva, str.Cuza Voda nr.36, in vederea 
utilizarii acestuia ca sediu administrativ; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.16/2009 

privind modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local al municipiului 
Deva nr.470/2008; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.503/2008 privind 

solicitarea trecerii imobilului „Sala Sporturilor” din Deva din domeniul public 
al statului in domeniul public al Municipiului Deva si in administrarea 
Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Trecerea unui teren in suprafata de 23 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 23 mp., din 

domeniul privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
37. Aprobarea destinaŃiei spaŃiului in suprafata utila de 461,59 mp situat in Deva, 

str.Mihai Viteazu, nr.12, ca sediu administrativ pentru Directia Politia 
Comunitara din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
38. Aprobarea inchirierii de catre Municipiul Deva a unui teren in suprafata de 

287 mp., situat in Deva, str.Cuza Voda f.n., judetul Hunedoara; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
39. Aprobarea cotizatiei municipiului Deva la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „Aqua Prest Hunedoara”;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian:  
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun următoarele: 
A. Suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Participarea Consiliului local al municipiului Deva in calitate de 

coorganizator alaturi de Spitalul Judetean de Urgenta – Deva, pentru 
organizarea simpozionului “Initiere in certificarea ISO 9001” 

2. Alocarea din bugetul local a sumei necesare acordarii premiului anual aferent 
anului 2008 salariatilor Teatrului municipal Deva din subordinea Consiliului 
local Deva;  

3. Alocarea de la bugetul local a sumei de 12000 lei in vederea organizarii 
manifestarilor prilejuite de ziua de 8 Martie; 

4. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 
nr.327/2003 

B. Retragerea proiectelor de hotărâre înscrise la punctele 9 şi 38 din ordinea de zi. 
Dl. David Ioan 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate si 

retragerea punctelor prezentate 
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot ordinea de zi prezentată,  completată şi modificată.        
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 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, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct.1-4,6-11,13,27 se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele: 14-25,39, pct.suplimentare 1-3 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 5,12,26,28-38, pct.4 suplimentar, se adoptă cu votul a 2/3 din 
numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele  29,36 necesita vot secret. 
I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public impozite si taxe locale 
subordonat Consiliului local al 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 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.40/2009 
Punctul 2  

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

organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de organizare si functionare 
al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 41/2009 
Punctul 3  

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

regulament de organizare si functionare, a noii organigrame si a noului stat de functii 
pentru Serviciul public local de asistenta sociala, serviciu cu personalitate juridica 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

D-na Ivan Elena  
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Din partea compartimentului de specialitate propunem două modificări. Un post 
de la Compartimentul programe sociale, relaŃia cu O.N.G. de referent superior să treacă la 
Compartimentul fond locativ, asociaŃii de proprietari  şi un post de consilier juridic de la 
Compartiment asistenŃă socială să treacă la Compartimentul programe sociale, relaŃia cu 
O.N.G. Organigrama şi statul de funcii se modifică în mod corespunzător cu modificările 
propuse. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 42/2009 
Punctul 4  

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

stat de functii si a noii organigrame pentru personalul din cadrul Serviciului public de 
intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 43/2009 
Punctul 5  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 44/2009 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reglementarea 

gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului Deva si a satelor 
apartinatoare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala nu a avizat  proiectul. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
 
Dl.David Ioan 
Cred că ar trebui Comisia de protecŃie socială să-şi motiveze avizul legal. 



 11 

Dl.Samoilescu Ioan 
Nu ne referim la aspectul legalităŃii ci a oportunităŃii acestei propuneri de 

hotărâre. Analizând faptul că înainte numărul de călătorii aprobate pentru persoanele 
implicate în aceste gratuităŃi erau de 15 şi scăderea lor la 7… mi se pare neoportună 
pentru că loveşte nişte categorii de oameni cu venituri nu tocmai bune. În al doilea rând, 
nu ştiu din punct de vedere economic dacă este justificată înjumătăŃirea. FaŃă de 
hotărârile vechi când erau 15 călătorii, cred că preŃul carburantului a scăzut şi oricum 
fiind o hotărâre cu aspect social noi, grupul P.S.D., considerăm că este inoportună.   

Dl.Ghergan Florian 
Propunem modificarea de la 7 la 15.  
Dl.Samoilescu Ioan 
Dacă rămâne la acelaşi număr suntem de acord, dar reducerea la 7 ... Aici se face 

o argumentaŃie privind numărul persoanelor, dar să nu uităm că, dintre aceşti oameni, 
foarte mulŃi nu cred că se deplasează de 15 ori. MulŃi, datorită bolii, datorită vârstei, 
datorită necesităŃilor cred că stau mai mult acasă şi atunci reducerea aceasta … Cred că 
putem să găsim alte poziŃii în cheltuielile Primăriei de unde putem să economisim banii 
aceştia. 

Dl.David Ioan 
Sunt de acord cu dumneavoastră dar vreau să fac totuşi o precizare. Cu toate că nu 

se fac 15 călătorii se decontează toate 15. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Chiar şi aşa. 
Dl.Ghergan Florian 
Asta trebuie să vedem la firma care le decontează. 
D-na Nicula Viorica 
Nu se decontează 15 călătorii dar Ńin să vă anunŃ… 
Dl.Inişconi Ioan 
Vă rog, am cerut cuvântul. 
D-na Nicula Viorica 
Nu v-am auzit. 
Dl. Inişconi Ioan  
Asta am vrut să spun şi eu. Probabil că a lovit criza primăria şi este nevoie de bani 

şi nu putem susŃine pentru nişte oameni necăjiŃi.   
Nu se decontează la nivelul bolilor emise sau tichetelor emise către pensionari. Se 

decontează la nivelul călătoriilor efectuate. Atunci, Inişconi care beneficiază să spunem 
de un astfel de tichet de călătorie dus-întors, 15+15, decontează din ele 2 şi restul vine şi 
le dă înapoi la Primăria Deva. S-ar putea ca per ansamblu…Aşa ar  fi trebuit să fie făcut 
aici în Expunerea de motive o socoteală, din 3 mii şi ceva de tichete care s-au dat, 90% s-
au decontat sau nu s-au decontat. Atunci, ştiam că de fapt lumea circulă. Dumneavoastră 
spuneŃi acum că Inişconi  - între ghilimele – care beneficiază de astfel de bilete vine şi le 
decontează pe toate. Nu le decontează el, le decontează transportatorul. Dacă 
transportatorul îl are pe om pasager, normal că-i ia biletul şi vine şi-l decontează.  
 Este corect să rămână 15 călătorii pentru că sunt oamenii necăjiŃi. 
 Dl.łonea Vasile 
 Vreau să vă reamintesc că la început erau 18 călătorii. S-a  renunŃat la 3 din ele, 
nu ştiu cum s-a analizat şi atunci şi care a fost motivaŃia şi logica economiei la treaba 
aceasta dar s-a ajuns la 15. Eu aş dori să se menŃină măcar cele 15 bilete pentru că nici nu 
am sărăcit de atunci încât să reducem atât de mult şi atât de drastic, plus că aceste 
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facilităŃi sunt Ńintite exact pe oamenii cu probleme. Nu sunt nişte facilităŃi la modul 
general, aşa cum spunea şi domnul David la încălzire că sunt sponsorizaŃi şi cei cu zeci 
de milioane şi cei cu 3 milioane. Acum sunt Ńintite pe categorii sociale cu probleme şi de 
aceea aş vrea să rămână la acest stadiu şi să nu mai umblăm la rezolvarea unor probleme 
în veniturile noastre, să le rezolvăm pe seama acestor necăjiŃi. Nu are rost. Vă spun, ne 
complicăm absolut gratuit. Sunt câteva categorii de persoane care beneficiază şi cred că 
nici unul dintre noi nu ar vrea să schimbe cu ei situaŃia, să beneficieze de aceste călătorii 
dar să aibe şi veniturile celor care beneficiază. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Mi se pare un pic deplasat faptul că cerem reducerea aceasta pentru că dacă ne 
uităm la alte puncte venim cu suplimentări de lucrări de miliarde la anumite categorii de 
lucrări unde, eu constructor fiind, vă spun că s-ar putea face economie şi s-ar putea folosi 
banii aici. Ar trebui să fim puŃin mai atenŃi la modul în care ne comportăm cu  persoanele 
vârstnice şi nevoiaşe. 
 D-na Nicula Viorica 
 Vreau să mai vin cu câteva argumente în faŃa dumneavoastră. Dacă aŃi observat  
s-a aprobat inclusiv bugetul naŃional. Atât la nivelul bugetului naŃional, cât mai târziu şi 
în bugetele noastre se vor vedea nişte diminuări, inclusiv la partea de cheltuieli de 
personal.  
 Dacă noi în anii precedenŃi aveam asigurate integral cheltuielile cu personalul în 
învăŃământ, Ńin să vă precizez că atât în luna ianuarie cât şi în luna februarie am rămas 
descoperiŃi cu 11 miliarde, bani pe care Guvernul nu a putut să-i aloce. Nu ştiu ce o să se 
întâmple acum după aprobarea bugetului, în nici un caz nu cred că vor asigura integral 
fondurile. Drept urmare Consiliul local va fi obligat să pună diferenŃa. 
  Pe de altă parte, dacă în anul 2008 în luna ianuarie veneau pe zi 100 de persoane 
fizice la plata impozitului pe clădiri, dintr-o simplă analiză am observat că nu mai vin nici 
jumătate. 
 În 2006 decontările din total număr de călători era cam 30%, în 2007 a fost de 
50% şi am ajuns în 2008  să fie 85-90%, sumă care deja îngreunează bugetul local. 
 Pe de o parte, anul trecut ne-au fost retrase nişte venituri. În acest an nu numai că 
ne retrag veniturile, ne mai dau atribuŃii în plus, inclusiv asistenŃa comunitară socială care 
va fi în unităŃile de învăŃământ. 
 Părerea noastră, a executivului care avem cifre execte, este să se diminueze aceste 
costuri pentru a putea fi susŃinute din bugetul local. O să ajungem în imposibilitatea de a 
mai face aceste decontări. În acelaşi timp, aceste costuri se suportă de la titlul “Bunuri şi 
servicii”, “Bunuri şi servicii” care printr-o OrdonanŃă  de Guvern în 2005 a fost diminuat 
cu 15%. Deci, 15% ne diminează legea, nu o diminuăm noi. 
 Să ŃineŃi cont de punctul acesta de vedere. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu ştiu care este forma acestui bilet de călătorie. Nu ştiu dacă există o evidenŃă 
cui se înmânează. 
 D-na Nicula Viorica 
 Există o evidenŃă clară, este foarte clară. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Beneficiarul biletului de călătorie are vreo dovadă că a efectuat călătoria? 
 
 Dl.Socol Augustin 
 Da, rămâne cotorul. 
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 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cotorul care rămâne beneficiarului să fie ştampilat, să fie vizat de transportator şi 
când vine beneficiarul să ridice biletele de călătorie să predea celelalte pentru că aşa ne 
putem verifica. 
 D-na Nicula Viorica 
 Din punct de vedere al verificării documentelor este foarte clar şi exact. Problema 
este că numărul acestor persoane este pe zi ce trece tot mai mare şi ajungem la 1 miliard - 
1,7 miliarde de lei pe lună ceea ce este foarte mult pentru bugetul nostru în condiŃiile 
actuale, în condiŃiile de criză, când în luna ianuarie nouă ni s-a diminuat bugetul per total 
cu 50% faŃă de anul trecut. Nu ştim ce va urma în continuare.  

Trebuie să aveŃi în vedere situaŃia de criză actuală nu să ne comparăm cu anii 
precedenŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Noi am vrea să facem un amendament şi la articolul 2 în loc de 7 să fie 15 
călătorii gratuite aşa cum au fost data trecută, în aprobările din hotărârea trecută. Aş vrea 
ca acest amendament să-l supuneŃi la vot înainte de a supune la vot hotărârea, ca să ştim 
cum votăm. 
 Deci, noi nu vom vota această hotărâre dacă nu vor fi cele 15 călătorii gratuite. 
 Dl.David Ioan  
 Prima dată votăm hotărârea în forma în care este. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Trebuie să votăm amendamentul dacă l-am propus dar v-aş ruga să-l votăm 
înainte, ca să ştim cum votăm. 
 Dl.David Ioan 
 Vă rog să vedeŃi şi la punctul 3 al hotărârii acolo unde se pune problema 
donatorilor de sânge. Vă rog să reŃineŃi următorul lucru. Dacă donatorul de sânge vine de 
la Dobra şi face o donare o dată la 45 de zile îi dau lunar 7 călătorii de la Dobra la Deva, 
care întrece cu mult pe cea a pensionarului care vine din Micro la piaŃă. HaideŃi să ne 
gândim şi la aceste călătorii. 15 călătorii însemna o călătorie la 2 zile, de a coborî din 
Micro la piaŃă, lucru care nu ştiu cât este de necesar dar a fost gândit aşa.  

Să ştiŃi că în ultima vreme s-a constatat – nu aş vrea să dau nici un exemplu şi 
dacă aş avea dovada nu ar avea rost să o spun – că pe aceste tichete circulă  foarte multă 
lume neîndreptăŃită. Asta vă explicam.   
 Dl.łonea Vasile 
  AŃi greşit. La cel de la Dobra i se decontentează numai în ziua în care donează, nu 
şi în alte zile. La cel din Deva i se decontează 7 călătorii, uitaŃi-vă bine acolo. 
 Dl.David Ioan 
 Eu cred că am citit hotărârea. Donatorul are dreptul la 7 călătorii indiferent că este 
din Deva sau de altundeva. Poate să vină şi din Petroşani. 

D-na Oprişiu Corina 
 Care are domiciliul pe raza localităŃii Deva. 
 Dl.łonea Vasile  
 Celui de pe raza localităŃii, celui din Dobra numai în ziua donaŃiei. 
 Dl.David Ioan 
 În ultimii 2 ani de zile au crescut foarte mult numărul tichetelor decontate. 
Analizând situaŃia împreună cu transportatorul s-a ajuns la concluzia că în nici un caz nu 
sunt bătrânii cei care consumă aceste tichete ci poate fi purtătorul pe care noi nu-l putem 
controla. 
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 Dl.łonea Vasile  
 Are legitimaŃie, domnul David. ÎnsoŃitorul are legitimaŃie. 
 Dl.David Ioan 
 Noi nu-l putem controla. Transportatorul nu are nici un interes să refuze acel 
tichet chiar dacă i se dă în lipsa transportului efectuat.  
 Pe de altă parte, vă rog să reŃineŃi că dacă la această dată bugetul se realizează la o 
reducere de 50% din bugetul anului trecut, este foarte bine să protejăm pe toată lumea 
indiferent de faptul că ne aflăm în an electoral, că mai avem 2 feluri de alegeri anul 
acesta. Mi se pare destul de trist să ne trezim în jumătatea a doua a anului sau la sfârşit să 
constatăm că nu mai avem bani să plătim anumite contracte pe care deja le avem în 
derulare sau să plătim nişte sume de bani de la buget care devin obligatorii prin ordonanŃă 
de urgenŃă sau mai ştiu eu ce act normativ. S-a întâmplat foarte des, amintiŃi-vă de anul 
trecut. AmintiŃi-vă că am început cu un buget foarte mare, sănătos şi la nivelul lunii mai, 
taxele judiciare de timbru nu au mai intrat la Consiliul local. A fost o gaură foarte mare în 
buget.  Anul acesta va fi şi mai rău.  
 Prin urmare, haideŃi să Ńinem puŃin de buget. Putem să revenim asupra acestei 
hotărâri şi să dăm 20 de călătorii. Problema este să fie de unde să dăm bani. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Domnule Preşedinte, mulŃumesc că mai îmi daŃi voie să mai iau o dată cuvântul. 
Cred că ceva nu este normal dacă noi ne gândim acum să echilibrăm bugetul luând un 
drept dat celor mai necăjiŃi oameni. AscultaŃi aici, veterani, deŃinuŃi, revoluŃionari, 
deportaŃi, persoane cu handicap! De la aceştia vreŃi dumneavoastră să faceŃi o echilibrare 
de buget? Vă arăt mai încolo proiecte de hotărâre prin care suplimentăm o lucrare cu 
43%. 43 din 6 miliarde sunt 8 miliarde, sunt 3 miliarde dintr-o dată şi acolo sunt curios să 
văd cum votează colegii. Deci acolo putem da cu 10 mâini, de aici trebuie să luăm! 
 HaideŃi să ne gândim la altceva. Mai corect ar fi fost spus să facem o hotărâre de 
consiliu prin care să spunem aşa: “Avem dreptul de control pe transport? Avem!” Cu 
consilierii, cu aparatul propriu că şi aşa sunt sute de oameni, merg pe autobuz şi dacă l-au 
prins pe om că merge cu tichet care nu este al lui să-i dea amendă, dosar, îi fac adresă la 
transportator, îi ridic licenŃa pentru că el este obligat să controleze legitimaŃia cu tichetul 
pe care-l dă, dacă spunem că se decontează foarte mult. S-ar putea să fie şi acest lucru dar 
s-ar putea ca oamenii într-adevăr în criza aceasta să profite de transportul local şi de un 
drept care li se cuvine, să circule cu autobuzul.  
 Nu aici stă un buget. Înseamnă că am ajuns foarte rău dacă am ajuns să luăm de la 
aceştia, cei mai necăjiŃi şi să echilibrăm un buget. Eu nu spun că nu este dreptate în cea ce 
spune doamna director, este dreptate că nu sunt aceleaşi fonduri dar de aici facem 
echilibrare? 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Şi de aici. Ne-am aliniat politicii Guvernului. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Mă îndoiesc că ajungeŃi să vă aliniaŃi politicii Guvernului.  
 Dl.David Ioan 
 Anul acesta, s-ar putea să primim foarte puŃin de la bugetul centralizat nu pentru 
că Guvernul este de altă culoare ci pentru că aşa a declarat Guvernul. Reanalizăm situaŃia 
pentru că la Deva culoarea este galben-albastru într-un anumit procent, în sfârşit, cu 
siguranŃă că alocatele vor fi şi mai mici. 

Dl.Kovacs Francisc 
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Nu-mi place poziŃia pe care o avem în general că vrem să trecem criza prin a da în 
cei săraci. Prima dată am vândut …, a doua oară am vândut cantina săracilor şi nici cu aia 
nu se ştie ce se va întâmpla ş.a.m.d. Este anormal pentru asta să se stabilească un criteriu 
prin care limita valorii pensilor să fie scăzută dar nici într-un caz pentru pensionarii care 
au 5-6 sute de lei pe lună. Este inadmisibil să trecem de criza financiară aşa. Din contră, 
trebuie să găsim căi să-i ajutăm mai mult. Dumneavoastră sunteŃi tineri, nu vă daŃi seama 
ce înseamnă pentru un pensionar care are o pensie mică să trăiască şi să-i mai luaŃi şi 
minimul de drepturi. 

A doua chestiune. Dificitul bugetar a fost 5,2%, domnule viceprimar, nu uitaŃi 
lucrul acesta. În ultimul trimestru al anului trecut s-au cheltuit 3 miliarde de euro, pe ce?  
Aşa că, lăsaŃi Guvernul în pace că, Guvernul încearcă să redreseze ce a lăsat celălalt 
Guvern.  
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Îl lăsăm să facă treabă şi-i dorim succes. 
 Dl.David Ioan 
 Nu mai Ńine de hotărârea noastră.   
 Supun la vot amendamentul domnului Ghergan şi a grupului P.S.D. 
  S-a votat cu 9 voturi pentru (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. 

Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

                                11 voturi împotrivă. 
            Amendamentul nu a trecut. 

 

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

S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
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             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

             9 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, 

Dl. Moş Ovidiu, Dl. Samoilescu Gabriel, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău Mircea, Dl. Kovacs 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 45/2009 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate „Canalizare menajeră pe Aleea Florilor până la intersecŃia cu 
str.T.Maiorescu”. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget 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 20 de  consilieri prezenŃi. 



 17 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 46/2009 
Punctul 8  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Hărăului” din municipiul 
Deva. 

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, am cerut  explicaŃii în  cadrul comisiei şi nu am fost lămurit.  
Cum este posibil ca pe această stradă valoarea estimată a lucrărilor suplimentare 

să crească cu 48,43%? Am fost la faŃa locului între comisie şi această şedinŃă şi am 
observat că jumătate din lucrări sunt deja executate în această soluŃie. Reprezentantul 
Primăriei mi-a spus că s-a înlocuit deşi nu era foarte clar şi nici în hotărâre nu spune care 
sunt lucrările suplimentare executate, s-a înlocuit soluŃia de asfalt cu soluŃia de beton 
pentru trotuar. După cum se ştie betonul este mai ieftin decât asfaltul deci nu putea să fie 
o lucrare mai scumpă cu 48,43 %.  
 Propun să o retragem de pe ordinea de zi şi să revedem puŃin ce se întâmplă 
pentru că nu cred, cel puŃin din punctul meu de vedere, nu cred că este corect să mărim cu 
48% deşi soluŃia adoptată este mai ieftină. Cred că este o greşeală. Mă gândesc că ar fi 
bine să o retragem şi să o revedem şi dacă este adevărat ce se spune aici, să o votăm într-
o altă şedinŃă. Asta este părerea noastră deoarece, aşa cum este, noi nu putem să o votăm. 
FaceŃi cum doriŃi. 

Dl.David Ioan 
Din partea serviciului din Primărie să ne dea cineva detalii. 
Dl.Radu Petru Dorin 
Nu este vorba numai de trotuar. O dată este trotuarul unde s-a schimbat soluŃia de 

asfalt pe beton plus suprastructura. Suprastructura înseamnă trecerea de la categoria 3 la 
categoria 4 pentru că atunci când s-au început lucrările s-a constatat că infrastructura 
existentă nu este corespunzătoare şi atunci a trebuit să se refacă pentru tonaj 
corespunzător. Sunt tiruri de 15-20 de tone care circulă pe strada respectivă. Deci 
valoarea mare este dată de lucrările la suprastructură. Dacă vă uitaŃi în Deviz la lucrări 
suplimentare, pe lângă trotuar există inclusiv suprastructură, sunt cantităŃi de lucrări în 
plus. 
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Dl.Ghergan Florian 
 Acele cantităŃi sunt unde se lucrează. V-aş ruga să mergeŃi pe teren să vedeŃi. 
Acolo unde se lucrează acum este suprastructura peste canalizarea care s-a făcut tot din 
banii noştrii. Acolo când omul a pus pământul înapoi şi noi i-am spus să pună materiale 
de care trebuie şi acum mai dăm bani ca să refacem partea asta, nu este corect. Refacerea 
la starea iniŃială nu a fost făcută cum trebuie şi acum o mai plătim încă o dată, nu este 
corect. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
În calitate de iniŃiator propunem nu retragerea pentru că nu mai este posibilă 

pentru că aŃi votat ordinea de zi dar propunem amânarea până clarificăm situaŃia. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Vreau să sesizez ceva. Se spune aşa: “Valoarea estimată a contractului pentru 
lucrări suplimentare este de 176.669,63 lei cu TVA reprezentând 48,43% din valoarea de 
364.786,42 lei cu TVA” precis? 

Dl.Radu Petru Dorin 
Din valoarea de contract. 

 Dl.Inişconi Ioan 
Atunci cum rezultă 11 miliarde, 1.166.270,63 lei? 
Dl.Radu Petru Dorin 
Aceea este valoarea totală a devizului, a fost aprobat. Valoarea în momentul în 

care s-a aprobat lucrarea per ansamblu. 
D-na Nicula Viorica 
Practic valoarea nouă a S.F.-ului din valoarea asta totală.  
Dl. Inişconi Ioan 
Vreau să mă lămuresc pentru că poate este o chestiune de cifre aici. 
Dl.Radu Petru Dorin 
Când s-a făcut S.F.-ul s-a făcut pe estimarea lucrării care a fost pe total general 11  

miliarde iar când s-a venit la procedură s-a venit cu vreo 4 miliarde. 
Dl. Inişconi Ioan 
Asta trebuia să spui şi tu. Valoarea aprobată de 11 miliarde, se mai pun 3 şi 

valoarea totală este de 14 dar nu face din hârtiile astea “tanda pe manda”. Deci, nu se 
închide. PoŃi să-mi spui cât vrei.  

Dl.Radu Petru Dorin 
Valoarea de contract este mai mică decât valoarea … 
Dl. Inişconi Ioan 
Trebuia să treci aici, tu îmi spui altă valoare. Dacă eu le adun astea sunt numai 5 

miliarde şi ele sunt 11. 
 Nu trebuie să-mi explici, nu se închide la mine. Eu când citesc aici am 3 etape 
care nu se închid. Tu îmi spui că mai ai undeva în sertar nu ştiu câte hârtii. Trebuia să le 
pui aici ca ele să se închidă. Cât a fost, cât s-a mărit, cât este suplimentar! 
 Să fie atent că poate aduce tot aşa. 

Dl.David Ioan 
S-a propus amânarea de către iniŃiator. Supun la vot amânarea. 
 S-a  votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Proiectul de hotarare a fost amânat. 
  Punctul 9 a fost retras. 
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Punctul 10  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului 

de fezabilitate „ Alimentare cu apă si canalizare pe strada D. Cantemir, Deva”. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 47/2009 
Punctul 11  

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

de fezabilitate „Alimentare cu apă si canalizare pe strada Centuria” Deva. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 48/2009 
Punctul 12  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 49/2009 
Punctul 13  

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

constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 50/2009 
Punctul 14  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Atelier, 
servicii auto si pensiune turistica” Deva, sat Santuhalm, la DJ 687, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 51/2009 
Punctul 15  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
familiala P+M” Deva, str.M.Sadoveanu, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 52/2009 
Punctul 16  

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

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „LocuinŃe 
colective D+P+2+M” Deva, zona str.1 Mai, in spatele liceelor, judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 53/2009 
Punctul 17  

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

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare acces 
exterior si modificari nestructurale la apartament” Deva, str.M.Eminescu, bl.A, sc.D, 
ap.41, parter, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 54/2009 
Punctul 18   

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare acces si 
amenajare spatii birouri sediu” Deva. B-dul Decebal, bl.5, sc.A., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.55/2009 
Punctul 19   

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
familiala P+M” Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 



 24 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 56/2009 
Punctul 20   

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amplasare chiosc” 
Deva, str.22 Decembrie, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 57/2009 
Punctul 21  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare fast-food, in 
statie de transport in comun, local, conform studiu de circulatie aferent PUD nr.437/2007, 
aprobat cu Hotararea Consiliuluiu local nr.416/2007” Deva, zona garii, judetul 
Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 58/2009 
Punctul 22  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
familiala” Deva, str.Coziei, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 59/2009 
Punctul 23  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere si 
refunctionalizare spatiu comercial” Deva, str.Marasti, vis-a-vis cu Sala Sportului, judetul 
Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 60/2009 
Punctul 24   

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire bloc de 
locuinte D+P+2E” Deva, str.C. Porumbescu, f.n., judetul Hunedoara.  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism nu a avizat întrucât figurează zonă verde acolo. Comisia de  

urbanism nu a dat aviz favorabil deoarece din ce ni s-a pus la dispoziŃie figurează zonă 
verde. 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Din câte ştiu eu, domnul Primar al Municipiului Deva a dat teren la schimb pentru 
zona verde de aici şi proprietarii nu au fost de acord. 
 Dl.David Ioan 
 Dacă aŃi observat din material nici viza de legalitate nu a fost acordată.  În această 
situaŃie putem să respingem hotărârea, să fie retrasă de pe ordinea de zi.  
 D-na avocat al soŃilor Toma 
 Retrasă cu ce scop? Eu vă rog foarte mult să ŃineŃi cont de Legea nr.24 care eu  
apreciez că se interpretează greşit şi eronat. În sensul aceasta am  şi făcut o plângere că 
nu a fost introdus pe ordinea de zi a acestui consiliu şi numai urmare plângerii făcute de 
noi s-a introdus  pe ordinea de zi. Să ŃineŃi cont şi de actuala reglementare apărută de 3 - 4 
zile privind registrul zonelor verzi cu menŃiunea că acest spaŃiu pe care este proiectul 
nostru, pe lângă faptul că ecologizează şi civilizează zona aceea şi nu este spaŃiu verde, 
este neproductiv dar nu în sensul celor specificate de litera d) din Legea nr. 24, şi care 
apare la fel în  registrul  zonelor verzi, legea privind registrul  şi avem dreptul la 
autorizare. Ca dovadă am primit Certificat de urbanism şi am primit şi avizul Comisiei 
tehnice, context în care eu am venit de bună credinŃă ca să nu ajungem la proces pentru că 
în cazul în care ne respingeŃi noi mâine am introdus proces. Am făcut plângere prealabilă 
dar ştiŃi de ce? Cerem şi despăgubiri pentru că acest timp este o teorie. Nu ni s-a oferit un 
anume teren în schimb şi noi avem proiectul. Cineva dacă are un interes noi nu ştim şi 
nici nu facem afirmaŃii nejustificate. Noi considerăm că se poate autoriza legal 
construirea acestui bloc şi dacă aŃi studiat şi aŃi văzut proiectul făcut de domnul arhitect 
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Rugescu, eu spun că este chiar un lucru foarte bun, pozitiv pentru zona  respectivă. Nici 
vorbă să fie zonă verde.  
 Am vrut să evit un proces, de bună credinŃă fiind, să nu mai întârzie clienŃii mei să 
continue lucrările, ceea ce au început.  Pe orice întârziere o să cerem despăgubiri. Noi nu 
vrem, pentru că nu vrem să intrăm în conflict cu Primăria. De bună credinŃă! 
 Dl.David Ioan 
 Am aici OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 114. Articolul 71 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: “(1) Schimbarea destinaŃiei terenurilor amenajate ca spaŃii verzi şi/sau 
prevăzute ca atare în documentaŃiile de urbanism, reducerea suprafeŃelor acestora ori 
strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 
 Asta spuneŃi dumneavoastră dar noi avem extras de carte funciară că este 
neproductiv, uitaŃi aici! 
 Dl.David Ioan 
 Mergem mai departe. Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri 
din zonele urbane. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 

Care articol îl citiŃi acum? 
Dl. David Ioan 
Din 24. Se compun din: parcuri, scuaruri, aliniamente plantate in lungul 

bulevardelor si strazilor, terenuri libere, neproductive  
 D-na avocat al soŃilor Toma 

Da, din intravilan şi le înşiră. 
Dl. David Ioan 
Din intravilan: mlastini, stancarii, pante, terenuri afectate de alunecari, araturi care 

pot fi amenajate cu plantaŃii. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 
 Nu intră în această categorie acest teren. Noi am vorbit cu specialişti şi am vrut să 
evităm un proces şi o cheltuială  pentru Primărie. Noi vă rugăm frumos să analizaŃi foarte 
bine. 
 Dl.David Ioan 
 Doamna avocat, noi am avut o solicitare din partea domnului Pitar, dacă-mi aduc 
bine aminte. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 
 Cine este domnul Pitar? 
 Dl.David Ioan 
 Un cetăŃean,  care a cerut tot un asemenea spaŃiu. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 
 Nu ne comparăm cu alŃii. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să vă spun că există un precedent, îmi pare rău. Există un precedent în care 
am refuzat hotărârea. InstanŃa s-a pronunŃat dar nu cu privire la eliberarea autorizaŃiei. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 

Da, dar de unde ştiŃi că situaŃia lui Pitar  este la fel cu a noastră?  
 Dl.David Ioan 

Este aceiaşi problemă. 
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 D-na avocat al soŃilor Toma 
În contextul în care Pitar se ocupă de avocatură clandestină şi cumpără terenuri de 

la toată lumea. Cunoaştem că suntem avocaŃi. 
 Dl.David Ioan 

Nu, nu. Eu vorbesc de faptul că am avut un litigiu cu dânsul care nu ştiu dacă este 
stins acum.  
 D-na avocat al soŃilor Toma 

De ce îmi spuneŃi litigiul lui Pitar? Nu ştiu unde este terenul lui Pitar.  
D-na Secretar Sârbu Laura 
Doamna avocat, pot să vă spun de ce nu am dat viza de legalitate?!  O singură 

frază vreau să vă spun. Spune legea foarte clar: “Schimbarea destinaŃiei terenurilor 
amenajate ca spaŃii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaŃiile de urbanism”. Deci, 
în Planul Urbanistic General toate spaŃiile dintre blocuri sunt zone verzi. După cum 
vedeŃi, este zonă verde.  

Ne-am deplasat la faŃa locului cu domnul Primar, delegaŃie de la Serviciul de 
urbanism. Acolo s-a săpat noaptea, după cum se vede. Avem fotografiile expuse. S-a 
săpat pe zona verde pentru a nu mai părea zonă verde.  
 D-na avocat al soŃilor Toma 
 Noi avem P.U.G. şi nu apare spaŃiu verde acest spaŃiu. 
 Dl.Panduru Carol 
 Cine a săpat acolo? 
 D-na avocat al soŃilor Toma 

Nu a săpat nimeni. 
 Dl.Panduru Carol 

Se vede că este săpat. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 

Aşa a fost. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Avem sesizare de la vecini că nu a fost aşa. 

 D-na avocat al soŃilor Toma 
A fost retrocedat la altcineva de la care clienŃii mei de bună credinŃă, neştiutori, au 

cumpărat. 
Dl. David Ioan 
Când au cumpărat? 

 D-na avocat al soŃilor Toma 
De 4 ani. 
Dl. Panduru Carol 
Şi aia este arătură de 4 ani? 

 D-na avocat al soŃilor Toma 
Eu de unde să ştiu! Aşa l-a predat proprietarul. 
Dl. Panduru Carol 
Se vede cu ochiul liber. 
D-na Toma  
Eu, ca şi proprietară, pot să fac ce vreau cu terenul meu? 
Dl. David Ioan 
Nu. 
D-na Toma  
MulŃumesc. 
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 D-na avocat al soŃilor Toma 

O să ne judecăm şi o să vă cerem despăgubiri. Nu intră în această categorie, nu-l 
retroceda instanŃa. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Ba da, doamnă. S-au dat şi terenuri de sub blocuri, doamna avocat. SunteŃi avocat 

şi ar trebui să ştiŃi. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 

Eu nu am auzit de terenuri de sub bloc.  
D-na Secretar Sârbu Laura 
Eu am auzit. Vă arătăm noi. 

 D-na avocat al soŃilor Toma 
Chiar sunt specialistă în Legea 10. Să spună colegul Oană Dorin dacă a auzit de 

terenuri de sub bloc. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Avem noi o speŃă. 

 D-na avocat al soŃilor Toma 
 A fost o porcărie, o greşeală. Nu poŃi să retrocedezi ceva ce este sub un bloc, 
evident, nu?! 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 A fost proprietatea omului. 
 D-na avocat al soŃilor Toma 
 A fost proprietatea lui dar i s-a făcut expertiză probabil.   

Eu am verificat dosarul. ClienŃii mei au cumpărat de bunăcredinŃă că este teren 
neproductiv, aşa scria în Cartea funciară. 

SupuneŃi-o la vot, eu mi-am spus cuvântul, mergem la instanŃă şi vă cerem 
despăgubiri. Eu nu am pierdut încă nici un proces cu Primăria. 

Dl. David Ioan 
Vă rog să nu ne ameninŃaŃi că o să câştigaŃi procesul. 
Dl.Kovacs Francisc 
AuziŃi domnule Preşedinte, dacă eu m-aş fi comportat aşa cu ameninŃări pe mine 

m-aŃi fi dat afară, nu vă supăraŃi! 
Dl.David Ioan 
Domnule Kovacs, dumneavoastră sunteŃi consilier. 
Dl.Kovacs Francisc 
Cu atât mai mult! 
Dl.David Ioan 
Într-o zi puteŃi să spuneŃi un lucru bun, într-o zi un lucru rău. Doamna avocat a 

luat o singură dată cuvântul. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să respecte legea. 

D-na avocat al soŃilor Toma 
Mie să nu-mi spuneŃi să respect legea că mă puneŃi în situaŃia să spun şi eu ca să 

se respecte legea! Eu ştiu mult mai multe decât ştiu clienŃii mei.  
Dl.David Ioan 
Vă rog să nu mai interveniŃi. Nu intervine nimeni decât când îi acord cuvântul. Vă 

rog frumos. 
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D-na avocat al soŃilor Toma 
Dacă acolo peste 10 ani aş constata că s-a contruit ceva eu aş cere demolarea pe 

baza acestei hotărâri.  
Dl.David Ioan 
Doamna avocat, cu tot respectul vă rog nu mai interveniŃi dacă nu vă dau 

cuvântul. 
D-na Samoilescu Ioan 
Eu îmi cer scuze, nu mă pricep la “chichiŃe avocăŃeşti” şi nici la speŃa juridică dar 

faptul că apare acolo arat, săpat de 2-3 zile… 
D-na avocat al soŃilor Toma 
Nu este de 2-3 zile. 
D-na Samoilescu Ioan 
2 săptămâni, 2 luni… Mi se pare că se vrea a fi un argument în a ne forŃa mâna 

pentru o treabă de acest fel. De principiu şi mai ales că s-a citit şi din reglementările din 
lege,  pe zone verzi nu se poate contrui iar noi tot consiliul trebuie să avem mare grijă în 
Deva pentru că suprafaŃa de zone verzi pe cap de locuitor este printre cele mai mici din 
Ńară.  Deci, dacă noi acceptăm ca între 2-3 blocuri să mai vină cineva la  5, 6, 10-15 metri 
cu încă o construcŃie prin distrugerea de zone verzi vom ajunge în scrurt timp să nu mai 
ai decât beton în jur. Trebuie să Ńinem cont şi de aspectul acesta chiar dacă poate este 
forŃată legea sau nu ştiu ce s-ar putea interpreta şi altfel. Trebuie să ne gândim puŃin şi la 
aspectul general al oraşului şi anumite lucruri care se contruiesc acum voi tăinui 100 de 
ani. Deci, nu suntem  responsabili doar pentru cât suntem noi aici în consiliu sau pentru o 
perioadă scurtă de timp. O dată contruită o astfel de locuinŃă va mutila oraşul cel puŃin 
100 de ani, că nu o va mai da nimeni jos. 
 Atât am vrut să spun, să avem foarte mare gijă cu acest gen de construcŃii. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Vreau să fac o precizare. Nu are importanŃă cum arată terenul ci are importanŃă 
cum este trecut el în documente. Eu pun o întrebare.  

D-na avocat al soŃilor Toma 
 Nu… 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Doamnă vă rog frumos. Este consiliu, se ascultă consilierii, dumneavoastră 
participaŃi şi vi se dă cuvântul de către domnul Preşedinte. 
 Nu are importanŃă cum arată, s-ar putea să fie zonă verde şi gazon dar dacă în 
documente scrie altceva, el este altceva de aceea pun o întrebare. Dacă în P.U.G. acest 
teren figurează ca zonă verde? 
 Rog de la urbanism să spună. 
 Dl.David Ioan 

Este teren neproductiv. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Nu asta discutăm. Cum apare în P.U.G.? Domnule Preşedinte, noi îl luăm în 
considerare cum apare în P.U.G. Dacă în P.U.G. ne spune doamna că este zonă verde, 
este zonă verde.  
 Dl.David Ioan 
 Este zonă verde. Vedem cu ochii noştri că este zonă verde. 
 Dl. Inişconi Ioan 
 Nu are importanŃă. 
 



 31 

 Dl.David Ioan 
 În extrasul de Carte funciară scrie “neproductiv”. 
 D-na Predoiu Olga 
 SpaŃiile dintre blocuri sunt zone verzi. 
 Dl.David Ioan 
 Doamna avocat, în extrasul de Carte funciară este “neproductiv”. Zona verde nu 
produce. 

D-na avocat al soŃilor Toma 
 Ce vreau să spun? Nu este trecut în P.U.G., am verificat la sânge, ca  zonă verde. 
Îl susŃin pe domnul Inişconi care m-a atenŃionat, nu ne cunoaştem dar gândiŃi-vă  bine ce 
fel de hotărâre luaŃi.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Doamnă nu ne mai ameninŃaŃi. 
D-na avocat al soŃilor Toma 
Nu este ameninŃare. 

 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 DaŃi-mi voie să intervin, vă rog frumos. Nu vă permit să-i atacaŃi pe consilieri.  
Vă rog foarte mult! CredeŃi că se sperie? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o rugăminte. Ca să nu avem dubii propun să amânăm acest proiect de 
hotărâre, punctul 24 şi Oficiul de Cadastru  şi urbanismul să facă o lucrare de 
suprapunere a hărŃii de Carte funciară pe care o prezintă susŃinătorii şi a Planului 
Urbanistic General pentru a vedea clar prin suprapunerea celor două hărŃi dacă e zonă 
verde sau nu.  
 Dl. Inişconi Ioan 
 Sigur că da. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dacă se atestă, lucrare certă, rezolvăm această problemă. Deci, astăzi nu putem să 
hotărâm, părerea mea. Nu ne putem da un acord legal că nu avem această lucrare. Dacă 
nu este zonă verde… 
 Dl.David Ioan 
 Este ridicare sau nu? 

D-na avocat al soŃilor Toma 
 SpuneŃi adevărul doamnă! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Să fie o lucrare topografică făcută de serviciul de cadastru. Este harta de Carte 
funciară care se copiază de unde rezultă clar, topograficul pe care dânşii îl au în cartea 
funciară unde este situat pe harta asta funciară.. Acea hartă se suprapune peste harta de 
cadastru şi atunci vedem clar este zonă verde sau este zonă neproductivă, arabil. 
 Dl.Socol Augustin 
 Aş dori să subliniez câteva aspecte legate de Referatul care a stat la baza acestui 
proiect de hotărâre, Referat care de asemenea propune ca acest P.U.D. să nu fie aprobat. 
Potrivit legislaŃiei în vigoare P.U.D.-ul nu reprezintă altceva decât o detaliere a P.U.G.-
ului pe unitatea teritorială de referinŃă la care se localizează solicitarea respectivă. Mai 
mult decât atât, ordonanŃa pe care doamna Secretar a citit-o, care ulterior a devenit lege, 
spune teren neproductiv sau zone verzi. De fapt, în categoria zonelor verzi se include şi 
terenul neproductiv. DocumentaŃiile prezentate, P.U.G., spune că este zonă verde. 
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Extrasul de Carte Funciară spune “teren neproductiv”. Şi unul şi altul intră sub incidenŃa 
interdicŃiei. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Din moment ce doamna Secretar a Primăriei a analizat toate documentele şi a dat 
aviz nefavorabil, înseamnă că-şi asumă o răspundere şi noi ne aliniem. 
 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 15 voturi împotrivă 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 cu 15 voturi împotrivă 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 cu 15 voturi împotrivă 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 cu 15 voturi împotrivă 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 cu 15 voturi împotrivă 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 cu 15 voturi împotrivă 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 cu 15 voturi împotrivă şi  

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

   Mircea, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu  

   Corina) 

Întrucât nu s-a întrunit cvorumul, hotărârea nu a fost adoptată. 
Punctul 25   

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

subsidiar si de Garantie din cadrul Masurii ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 – „Reabilitarea si 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara. 
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Dl.Hogman Ioan 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o propunere de 
completare întrucât s-a strecurat o greşeală. Să se corecteze “Acord subsidiar de 
împrumut şi garanŃie”. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 61/2009 
Punctul 26   

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotararea Consiliului local nr.427/2003 prin care s-a aprobat tabelul – nominal cu 
solicitantii indreptatiti sa beneficieze de locuinte pentru tineret in regim de inchiriere in 
blocul P+3E cu 40 ap. situat in Deva, str.M.Eminescu, cu modificarile ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.62 /2009 
Punctul 27  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 63/2009 
Punctul 28  

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

in suprafata de 8,5 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 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 64/2009 
Punctul 29  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin 

negociere directa a unui teren in suprafata de 8,5 mp, proprietatea privata a municipiului 
Deva, situat in Deva, b-dul 1 Decembrie, bloc B parter. 

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.David Ioan 
Vă atrag atenŃia asupra unei chestiuni. Avem aici în Raportul de evaluare  preŃul 
de pornire este 6000 lei fără TVA, deci valoarea terenului. 

 Dl.łonea Vasile 
 Sunt aproape 200 de euro. 
 Dl.Panduru Carol 
 Sunt 8 metri pătraŃi. 

Dl.David Ioan 
 Mie mi se pare că este o greşeală. 

Dl.Inişconi Ioan 
 O luăm în considerare atunci când cumpărăm. Sunt 8 metri pătraŃi. 
 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Dl.David Ioan 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, art.5 si 6 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
La articolul 5 din comisia de negociere propun să facă parte: Dl. Moş Ovidiu, 

Dl.łonea Vasile, Dl. Ardelean Nelu şi Dl. Birăi Mircea. În calitate de membrii supleanŃi 
propun pe: Dl.David Ioan, Dl. Ghergan Florian, Dl. Inişconi Ioan şi Dl. Lazăr Danil. 

Dl.David Ioan 
Aş dori să fac o propunere, asta pentru toate hotărârile. VedeŃi că de fiecare dată 

avem o comisie pentru contestaŃii în care am hotărât noi mai demult să fie domnul 
Kovacs în cadrul ei. Să păstrăm această comisie să nu mai tot votăm. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Este votată.   
Dl.David Ioan 
Vă rog să ŃineŃi cont. Pe viitor comisia aceasta este stabilită. 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 de voturi valabil exprimate, 

20 de voturi valabile. 
 Articolul 5   

Comisia de negociere directa: 
- Dl. Moş Ovidiu – 20 de voturi “pentru” 
- Dl.łonea Vasile– 20 de voturi “pentru” 
- Dl. Ardelean Nelu – 20 de voturi “pentru” 
- Dl. Birău Mircea – 20 de voturi “pentru” 
- D-na Biro Diana – 20 voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana – 20 de voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea  - 20 de voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi: 
- Dl.David Ioan – 20 de voturi “pentru” 
- Dl. Ghergan Florian– 20 de voturi “pentru” 
- Dl. Inişconi Ioan– 20 de voturi “pentru” 
- Dl. Lazăr Danil– 20 de voturi “pentru” 

Articolul 6 

  Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
- Dl.Kovacs Francisc – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Socol Augustin – 20 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica  - 20 voturi “pentru” 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 65/2009 
Punctul 30  

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

unui spatiu in suprafata de 288,30 mp situat in Deva, str. 1 Decembrie, nr.13. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan 
Revenim la ce discutam mai înainte. Unde este economia pentru buget dacă tot 

trebuie să strângem cureaua, luăm de la cei săraci şi dăm la cei bogaŃi?! 
 Pentru ce este nevoie să închiriem 288 de metri pătraŃi? Pentru care serviciu? 
Avem sus, cumpărat la Uzo Balcan de o grămadă de vreme, stă închis, scrie “PoliŃia 
Comunitară” pe el. Închiriem 288 de mp cu 12,61? Interesantă socoteală la bănuŃi. 12,61 
euro/mp/ lună asta înseamnă 6 mii şi vreo 400 de euro pe lună plus T.V.A.-ul.  CâŃi bani 
se economisesc la Consiliul local? Cât este de urgentă închirierea unei astfel de locuinŃe 
sau cât este de urgentă închirierea unui astfel de spaŃiu ca Primăria aceasta să funcŃioneze 
bine? 
 Eu cred că aici facem risipă de bani. 6400 ori 4 sunt aproape 300 de milioane pe 
lună. Dăm în buzunarul unui om luând de la ceilalŃi care nu au nici măcar de 
medicamente. 
 Noi ne opunem la o astfel de închiriere pentru că nu se justifică. HaideŃi să facem 
altceva. De ce nu vorbim cu Consiliul JudeŃean care are clădirea de alături, să pedalăm, să 
vorbim cu alte organe, organisme care mai sunt să ne dea spaŃiul aici, care ar trebui să fie 
al nostru, ăsta de lângă noi unde a fost Centrul militar. 
 Dl.łonea Vasile 
 Vreau să cer nişte lămuriri. Noi am mai închiriat, acesta este al treilea spaŃiu. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Este aceeaşi locaŃie. 

 Dl.łonea Vasile 
După cum spune aici, eu am spus că este al treilea. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Am explicat şi la comisii, domnule  consilier. 
Dl.łonea Vasile 
Dar nu la comisii, doamna Secretar. Pentru toŃi consilieri şi pentru cei din afară 

care vor să ştie, trebuia să fie explicit. Dumneavoastră din ceea ce aŃi făcut aici rezultă că 
este al treilea spaŃiu pe care-l închiriem. Am înŃeles şi eu auzind murmure prin sala 
cealaltă că s-a schimbat proprietarul. Asta trebuia să apară expus aici, în treaba aceasta. 
Trebuia să apară că vechiul proprietar a vândut noului proprietar şi refacem. Am înŃeles 
bine sau nu? 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Aşa este.  
Dl. łonea Vasile 
Refacem contractul. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este un nou proprietar, nu se putea face act adiŃional. 
Dl. łonea Vasile 
Neformularea corectă a unui proiect de hotărâre crează confuzii, crează dispute şi 

discuŃii. 
D-na Nicula Viorica 
Se vede  că se revocă hotărârea precedentă.  
D-na Secretar Sârbu Laura  
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Se revocă  Hotărârea  nr. 13/2009. Am explicat consilierilor. 
Dl. łonea Vasile 
Trebuia spus că este un nou proprietar şi nimeni nu mai avea nici un dubiu. Nu 

mai spun că dacă aveam dotarea pe care am cerut-o, cu laptopuri,  mă uitam care este 
Hotărârea nr.13.  

D-na Nicula Viorica 
O să se rezolve. 
Dl.łonea Vasile 
Al doilea aspect pe care doresc să-l ridic, pentru care-mi plânge inima este că nu 

am finalizat Palatul administrativ şi umblăm prin Deva să tot închiriem spaŃii şi să 
împrăştiem serviciile acestea când putea frumos să fie toŃi grămadă.  Orice plătitor de 
impozite mergea numai într-un loc. Nu am vrut să facem chestia asta. Atunci m-aŃi 
criticat de foarte multe ori. Domnul Primar după aceea s-a răzgândit. Eu am rămas de 
aceiaşi parte, să facem să fie toate instituŃiile la un loc. Aşa plătim  bani şi cu banii aceştia 
adunaŃi în câŃiva ani aproape că finalizam lucrările. 

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 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău Mircea, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
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                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău Mircea, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 66/2009 
Punctul 31  

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

unui spatiu in suprafata utila de 190 mp situat in Deva, str.A.Iancu, bloc H1, parter. 
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.łonea Vasile 
Cine este doamna Elena? 
Dl.David Ioan 
ÎntrebaŃi colegii de la PDL că ei ştiu. 
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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 67/2009 
Punctul 32  

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

transmiterii in administrare catre Serviciul public local de asistenta sociala Deva, a 
imobilului situat in Deva, str.Cuza Voda nr.36, in vederea utilizarii acestuia ca sediu 
administrativ. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 68/2009 
Punctul 33  

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

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.16/2009 privind modificarea Anexei 
nr.3 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.470/2008. 

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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr. 69/2009 
Punctul 34  

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

completarea Hotararii Consiliului local nr.503/2008 privind solicitarea trecerii imobilului 
„Sala Sporturilor” din Deva din domeniul public al statului in domeniul public al 
Municipiului Deva si 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.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
D-na Nicula Viorica 
Înainte de a trece  la vot vreau să atrag atenŃia Consiliului local că municipiul 

Deva şi municipiul Arad au fost desemnaŃi poli de dezvoltare urbană şi s-au alocat 14 
milioane de euro ca fonduri care pot fi accesate până în 2013. Inclusiv Sala Sporturilor 
poate fi un proiect accesat până în 2013 cu condiŃia să fie proprietatea municipalităŃii, 
pe Axa 1. 

Dl.Inişconi Ioan 
Domnule Preşedinte, acest proiect de hotărâre a mai fost pe ordinea de zi, la 
penultima şedinŃă, a fost respins şi revin cu aceleaşi motivaŃii.  
Nu există aşa cum s-a cerut atunci o corespondenŃă cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului. Nu există o discuŃie, dacă nu există o corespondenŃă, să vedem dacă acest 
Minister care are acum în proprietate Sala Sporturilor, este dispus să o cedeze unui 
consiliu local sau o administrează singur în continuare aşa cum a făcut şi până acum. 
Până la această dată în Sala Sporturilor au fost investite aproape 10 miliarde de lei şi 
urmează ca în acest an prin fondurile pe care le-a primit, deci numai pentru 2009, să mai 
investească încă 10 miliarde de lei. Noi încercăm să preluăm un obiectiv pe ideea de a 
obŃine nişte fonduri în 2013. Până atunci Sala  Sporturilor înseamnă că ajunge în acelaşi 
stadiu cum a ajuns şi Publiserv Goscom sau poate mai rău, poate ajunge în stadiul în care 
a ajuns Stadionul Municipal pe care noi l-am concesionat unor oameni fără ca oamenii 
din Deva să mai  poată beneficia de astfel de lucruri. 

Noi ne opunem unei astfel de hotărâri.  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Cred că este o confuzie. InvestiŃia nu se referă la anul 2013. 
D-na Nicula Viorica 
Până în 2013 pot fi accesate fonduri. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Pentru anul 2009 Primăria Municipiului Deva prin DirecŃia V Vest sau Primăriei i 

s-au alocat 14 milioane de euro. Depinde de noi dacă vom ştii să facem proiecte eligibile, 
în proporŃie de 98% nerambursabile cu doar 2% dacă bine reŃin, efort financiar din partea 
Consiliului local.  

Ne bucurăm că actualul Ministru care este din judeŃul Hunedoara a alocat 10 
miliarde dar aceşti 10 miliarde pentru 2009 vor fi insuficienŃi  luând în calcul suma de 2,3 
poate chiar mai multe milioane de euro care ne vin neramburate de la Uniunea 
Europeană. Acesta este şi motivul pentru care am iniŃiat acest proiect şi l-am pus încă o 
dată pe ordinea de zi. 
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 D-na Oprişiu Corina 
 Domnule Viceprimar, anul trecut AgenŃia NaŃională pentru Sport prin semnătura 
domnului preşedinte Octavian Belu ne spunea şi ne ruga să-i aducem la cunoştinŃă 
anumite probleme, cum ar fi: devizele estimative pentru modernizarea obiectivului, 
bugetul acordat pentru anul în curs, etapizarea realizării obiectivelor care sunt necesare.  

Aş vrea să vă întreb dacă noi ştim ce vrem să facem la sala asta de sport şi dacă o 
să-mi răspundeŃi că încă nu ştim pentru că nu este a noastră, atunci v-aş răspunde aşa cum 
ar spune orice gospodar că înainte de a achiziŃiona un imobil ştii foarte bine ce vrei să 
faci cu el, ştii câte etaje are, ştii cât te costă, poŃi să ai o estimare. 

Noi în şedinŃa trecută când această hotărâre s-a respins, ne aşteptam ca să veniŃi 
cu anexe în care să ne spuneŃi problemele acestea. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Eu v-aş răspunde, dacă-mi permiteŃi, foarte scurt. Pe urmă, l-aş ruga pe domnul 

consilier Ardelean care este mai în temă decât mine să completeze.  
 Această sală nu este omologată pentru competiŃiile internaŃionale. Deci, primul 
lucru la care noi ne-am gândit, prin investiŃiile pe care le putem obŃine, fondurile 
neramburabile de la Uniunea Europeană să facem modernizarea acestei săli încât să 
devină o sală care să poată asigura competiŃii de nivel internaŃional ca omologare.  
 D-na Oprişiu Corina 
 Ştiu, înŃeleg ce spuneŃi este adevărat dar este o simplă poveste. Nu avem un deviz 
estimativ că ştim aproximativ cât costă. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu vă supăraŃi. Dumneavoastră sunteŃi de specialitate inginer, eu sunt economist.  
 D-na Oprişiu Corina 

Sunt şi economist. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Şi economist, mă bucur. Cine credeŃi că ar putea să vă dea sau să ne  dea nouă un 
astfel de răspuns, un astfel de deviz fără bani?! Suntem în imposibilitate de a vă da un 
răspuns care să vă satisfacă. Înseamnă vă v-am minŃi dacă v-am trece pe 3 pagini nişte 
cifre, am fi incorecŃi şi nereali. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Dar se poate face o estimare să putem ştii de exemplu cât timp înseamnă 
elaborarea acestui proiect. Elaborarea acestui proiect va dura probabil mai mult. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Din discuŃiile pe care le-am avut cu domnul Sorin Maxim, directorul de la 
Timişoara de la A.D.R. Vest, sunt şanse foarte mari ca în acest an 2009 să avem 
aprobare. Ne asigură partea logistică, partea de sprijin pentru ca proiectul pe care-l vom 
face să fie eligibil mai ales pentru că ni s-au alocat cei 14 milioane de euro. 
 D-na Oprişiu Corina 

Cu banii nu se poate face şi altceva? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Ba da şi vom face şi altceva. Încercăm să extindem celelalte săli de sport de la 

licee, care nici acelea nu sunt la nivelul anului 2009. În rest, sunt câteva concurente pe 
Axa 1 care pot fi finanŃate. Le-am cerut sprijinul, ca să avem veridicitate şi mai mare, ca 
să ne îndrume ei unde putem sau ce fel de proiect putem accesa astfel încât să luăm cei 
98% care sunt gratis pentru noi, pentru Deva. 
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Dl.Ardelean Nelu 
Aş ruga să punctez doar câteva aspecte.În acest moment singura modalitate de a 

accesa fonduri europene este ca această sală de sport să fie în patrimoniul Primăriei. Nu 
contest faptul că Ministerul Tineretului anul trecut nu a investit nişte bani în acea sală. Cu 
banii care s-au investit s-au pus la punct nişte lucruri, arată binişor dar este impracticabilă 
pentru sporturi la nivel internaŃional. Pentru omologare este nevoie de mărirea sălii cu cel 
puŃin 6 metri. Este necesar, aŃi văzut şi la meciurile de fotbal şi la meciurile de handbal, 
când sunt peste 1000 de spectatori nu au unde să stea. Este necesară construirea a încă o 
aripă cu cel puŃin 700 de locuri ca să deservească cât de cât meciurile municipiului Deva. 

Acum, Ministerul,  noi ne-am bucura şi eu sunt convins la bugetul pe care-l are că 
şi el se e bucură că-i luăm de “pe cap” această sală. O să vedem rezultatele. Primul pas 
noi îl facem.  

Repet, singura modalitate de a accesa fonduri europene este de a o trece în 
patrimoniul oraşului. 

Dl.Kovacs Francisc 
În cât timp se pot accesa fondurile europene? DocumentanŃia şi domnul 

viceprimar  ar putea să spună că se va face până la sfârşitul anului. Până la sfârşitul anului 
dacă avem nişte fonduri în afară de cele 10 miliarde de la Ministerul Tineretului şi 
Sportului ne-am rezolva problemele. În luna decembrie când proiectul de finanŃare este 
aproape gata, cu o săptămână înainte veniŃi cu proiectul de hotărâre aici şi noi îl votăm. 
Nimeni nu stă în cale să se facă proiectul. Nu este o condiŃie pentru accesarea, pentru a 
face documentaŃie pentru finanŃare europeană, nu este nevoie să fim proprietari decât în 
momentul în care depui documentaŃia. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Ba da. Cred că sunteŃi singurul care aŃi fi în stare să faceŃi o astfel de 

documentaŃie fără bani.  
Ce aŃi  spus dumneavoastră este valabil sau ar fi valabil în condiŃiile în care o 

firmă ar fi dispus să facă toată această documentaŃie, tot acest proiect care este un proiect 
de anvergură,  fără să ne ia nici un ban.  

În condiŃiile în care nu va trece sub administrarea Consiliului local şi ce se va 
întâmpla cu munca pe care acea firmă de proiectare a depus-o pentru proiect? 

Dl.Kovacs Francisc 
Dacă suntem toŃi aici, consilierii, dacă aŃi obŃinut proiectul de finanŃare şi cu asta 

vă ocupaŃi, în momentul acela vă trebuie. 
D-na Nicula Viorica 
Legea finanŃelor publice interzice să angajezi vreun leu dacă nu este proprietate 

publică sau privată. Orice sumă pe care o plătim pentru realizarea unui proiect sau a unui 
Studiu de Fezabilitate şi nu este proprietate publică sau privată se impută funcŃionarului 
vinovat.  Acesta este punctul nostru de vedere. 

Dl.Kovacs Francisc 
Dacă nu se depune documentaŃia … 
D-na Nicula Viorica 
Nu face nimeni pe gratis un proiect, domnule consilier. 
Dl.Socol Augustin 
Aş dori să precizez că proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră îl discutaŃi 

acum se referă la modificarea unei hotărâri, a Hotărârii nr. 503, hotărâre prin care 
Consiliul local a fost de acord să preia Sala Sporturilor de la Ministerul Tineretului şi 
Sportului. Întrucât au avut loc unele modificări în ceea ce priveşte denumirea actualului 
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deŃinător a Sălii Sporturilor s-a impus modificarea hotărâri prin care Consiliul local a fost 
de acord să preluăm această sală de sport, cu noua denumire care este. Aceasta este 
modificarea. Deci, nu mai putem reveni asupra hotărârii care a fost adoptată, a fost 
validată de Prefectură şi a exprimat voinŃa Consiliului local de a prelua Sala Sporturilor. 

Nu mai discutăm că o preluăm sau nu o preluăm. A fost preluată prin Hotărârea 
nr.503. 

Dl.Inişconi Ioan 
Asupra hotărârilor se poate reveni, există o altă propunere se face o altă hotărâre 

că seamănă cu aceea sau nu… 
Dl.Socol Augustin 
FaceŃi  altă  hotărâre să se revoce Hotărârea nr. 503.  
Dl.Inişconi Ioan 
Din fericire Consiliul JudeŃean poartă o discuŃie cu Ministerul şi a promovat un 

proiect de hotărâre de Guvern. A făcut o corespondenŃă şi a purtat o corespondenŃă cu 
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor şi ce le răspunde? Este după ce s-a schimbat 
titulatura. Spune aşa vis-à-vis de preluare: ”vă propunem ca în Nota de fundamentare a 
proiectului de hotărâre să conŃină aspecte prevăzute în adresa 2040”. În asta de care 
spunea doamna Oprişiu că trebuie să spuneŃi deviz, etapizare, buget. Dacă nu le puteŃi 
face să le transmiteŃi lor sau nu le puteŃi face să le transmiteŃi nouă, cum le transmiteŃi 
lor? Exact ce discutăm acum. Să discutăm pe date concrete nu că vom obŃine 14 
milioane. Este foarte bine că i-am obŃinut. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Dumneavoastră de unde aŃi spus 10 miliarde pentru 2009? AŃi spus 

dumneavoastră. 
Dl.Inişconi Ioan 
Da, 10 miliarde. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
De unde intră banii aceştia? 
Dl.Inişconi Ioan 
De la Minister. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Pe ce fundamentare? 
Dl.Inişconi Ioan 
De la Minister din bani lor. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
De ce nu dau 9 sau 11? Nu este nici o fundamentare, nu este nici un studiu de 

fezabilitate, nu este nimic. 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu dragă, este în bugetul lor aşa cum au prins pentru Sala de sport de la Deva 10 

miliarde, cum am prins şi noi în buget pentru strada Sahia, nu? Deci, se poate lucra şi 
normal prin corespondenŃă şi trebuia scris “Către Ministerul… prin prezenta solicităm… 
avem posibilitatea să preluăm… avem atâŃia bani obŃinuŃi pe proiectul acesta făcut pe 
care nu-l terminăm până la sfârşitul anului .. vă rugăm frumos fiŃi de acord să trecă la noi 
să putem folosi aceşti bani”.  Deocamdată aveŃi o hârtie a unei agenŃii care nu există iar în 
corespondenŃă vă spune că trebuie să respectaŃi asta şi asta, adică să faceŃi deviz, să faceŃi 
estimare, să fie prinsă în buget. 

Dl.Samoilescu Gabriel 
Am şi eu o nelămurire. Care este regimul juridic al Sălii Sporturilor azi? 
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Dl. Ghergan Florian 
Cine este proprietar? 
Dl.David Ioan 
Proprietar este Statul Român prin Ministerul Tineretului, fosta direcŃie… 
Dl.Samoilescu Gabriel 
În cazul acesta, indiferent ce hotărâm noi, dacă ei nu vor să o dea, nu o dau. 
Dl. Inişconi Ioan 
Nu vor nu trece.  
Atunci nu vi se părea normal ca lucrul acesta să se întâmple înainte de a lua  o 

hotărâre? 
Dl.David Ioan 
StaŃi puŃin că modificăm titlul hotărârii pentru că nu mai este conformă cu 

denumirea. Ce vă spusese domnul Socol mai înainte?  
Hotărârea mea de a o obŃine nu mai este conformă cu denumirea celui care-mi dă. 

O preiau şi de la tine, tot Statul Român este, o preiau şi de la tine. 
Dl. Inişconi Ioan 
Domnule Preşedinte revin. Trebuia făcută corespondenŃă şi să ne spună “da, 

suntem de acord” şi atunci făceam o hotărâre.  
Dl.łonea Vasile 
Noi cred că discutăm degeaba aici. Treaba aceasta este ca în dragoste, trebuie să 

fie amândoi partenerii de acord. Dacă unul nu vrea nu se poate realiza. 
Un partener este Consiliul local. Probabil că o să vrea să-l dea. Noi mergem în 

continuare cu proiect de hotărâre că vrem să-l preluăm.  
De ce mi-am schimbat punctul de vedere faŃă de data trecută?  Spun ca să nu 

creadă cineva că mă duc cum bate vântul. Am spus atunci să lăsăm după bugetul de stat 
să vedem ce posibilitate avem şi am impresia că am venit la pomul lăudat cu sacul şi 
degeaba am venit. Atunci, în condiŃiile acestea, eu am cunoştinŃă că s-a aprobat “0” lei şi 
domnul Inişconi spune că 10 miliarde… Oricum nu rezolvă problemele dar, aş vrea ca să 
nu-mi pară rău că am votat “pentru”, adică să se facă ceva pentru municipiul ăsta.  

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 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău Mircea, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu Corina) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (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 cu 15 voturi pentru şi  

                      5 împotrivă  (Dl. Inişconi Ioan, Dl. Kovacs Francisc, Dl. 

Birău Mircea, D-na Mateucă Mădălina şi D-na OprişiuCorina) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 70/2009 
Punctul 35  

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

in suprafata de 23 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 71/2009 
Punctul 36  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin 

licitatie publica a unui teren in suprafata de 23 mp., din 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.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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

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 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor de la art.6 propun: Dl. Borbeanu Simion, 

Dl. Costa Cosmin Cristian, Dl. Cuiava Dorel  şi Dl. David Ioan. În calitate de membrii 
supleanŃi propun pe D-na Mateucă Mădălina, Dl. Morar Marcel, Dl. Oană Nicolae Dorin 
şi Dl. Oancea Florin Nicolae. 

Dl.David Ioan 
La art.7 am votat comisia de soluŃionare a contestaŃiilor.  
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 de voturi valabil exprimate, 
20 de voturi valabile. 
 Articolul 6 

  Comisia de evaluare a ofertelor: 
- Dl. Borbeanu Simion – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Costa Cosmin Cristian– 20 voturi “pentru” 
- Dl. Cuiava Dorel  – 20 voturi “pentru” 
- Dl. David Ioan– 20 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea  - 20 de voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana – 20 de voturi “pentru” 
- D-na Biro Diana – 20 voturi “pentru” 

 
Membrii supleanŃi: 

- D-na Mateucă Mădălina – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Morar Marcel – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae Dorin – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Oancea Florin Nicolae – 20 voturi “pentru” 

Articolul 7 

 Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
- Dl. Kovacs Francisc – 20 voturi “pentru” 
- Dl.Socol Augustin – 20 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica – 20 voturi “pentru” 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 72/2009 
Punctul 37  

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

spaŃiului in suprafata utila de 461,59 mp situat in Deva, str.Mihai Viteazu, nr.12, ca sediu 
administrativ pentru Directia Politia Comunitara din cadrul aparatului propriu al 
Primarului 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 

            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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 73/2009 
Punctul 38  RETRAS 
Punctul 39  

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

municipiului Deva la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Prest Hunedoara”.  
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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 74/2009 
Punctul 1 suplimentar  

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

Consiliului local al municipiului Deva in calitate de coorganizator alaturi de Spitalul 
Judetean de Urgenta – Deva, pentru organizarea simpozionului “Initiere in certificarea 
ISO 9001”. 

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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 75/2009 
Punctul 2 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul 

local a sumei necesare acordarii premiului anual aferent anului 2008 salariatilor Teatrului 
municipal Deva din subordinea Consiliului local Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan 
Pentru care merite, vreau să întreb? 
Dl. David Ioan 
Au dat spectacole. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
S-au dat în spectacol. 
D-na Nicula Viorica 
FaŃă de nivelul maxim, noi am venit cu o propunere care poate fi prinsă în buget. 
Dl. David Ioan 



 50 

            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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.76/2009 
Punctul 3 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea de la 

bugetul local a sumei de 12000 lei in vederea organizarii manifestarilor prilejuite de ziua 
de 8 Martie.  

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil cu un amendament. Întreaga Comisie de 

buget propune majorarea sumei de la 12000 la 15000 considerându-se insuficientă şi 
cred că doamnele merită o majorare. 

Dl.Moş Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
O să trecem la vot cu amendamentul propus de domnul Ardelean Nelu. 
Dl.Kovacs Francisc 
Cine sunt doamnele care sunt invitate la această manifestare? 
D-na Nicula Viorica 
Toate angajatele Primăriei, doamnele angajate în serviciile publice din subordinea  

Primăriei şi consilierii. 
Dl.Kovacs Francisc 
Deci, nu este nimeni din afara Primăriei. 
Dl. David Ioan 
Domnule, nu se permit nici măcar soŃii sau soŃi. Prin urmare să veniŃi singur, aveŃi 

obligaŃia să venit pentru că sunteŃi consilier local. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de amendamentul 
domnului consilier Ardelean Nelu şi a Comisiei de buget. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 77/2009 
Punctul 4 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.327/2003. 
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. 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 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 78/2009 
Diverse 

Dl.David Ioan 
Înainte de a începe discuŃiile, vă rog să stabiliŃi un preşedinte pentru că mie mi-a 

expirat mandatul maxim de 3 luni. 
Dl.Cuiava Dorel 
Propun pe domnul consilier Ardelean Nelu. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
Dl.David Ioan 
La punctul Diverse, avem o informare făcută de serviciul de administrare a pieŃei, 

SC Publiserv Goscom. Deci, avem o informare. Cu această ocazie, fiind membru în 
A.G.A. alături de domnul Panduru Carol şi domnul Birău Mircea, am primit mandat din 
partea salariaŃilor acestei societăŃi să întrebăm concesionarul, actualul concesionar al 
pieŃei, dacă are intenŃii cu privire la personal. Dacă nu, în plenul consiliului să se ia o 
hotărâre cu privire la personalul care rămâne în momentul în care respectiva administrare 
a noii clădiri a pieŃei va intra în funcŃiune de drept.  
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Dl.Kovacs Francisc 
Lunea trecută am fost convocat la o partidă de tenis de masă de domnul 

Viceprimar Oancea. M-am prezentat în echipament corespunzător şi l-am aşteptat pe 
domnul Viceprimar o oră. L-am bătut cu 3-0 şi cel care pierde trebuie să dea o masă la 
toŃi consilierii.   

Dl.David Ioan 
Vă rog frumos. Domnule Kovacs de data aceasta m-aŃi supărat la modul serios. 

Eu vă spun o problemă  serioasă  şi dumneavoastră vorbiŃi de tenis de masă şi pantaloni 
scurŃi. 

Îmi pare foarte rău. Eu am spus o problemă şi credeam  că vreŃi să interveniŃi la 
problema în cauză nu să-mi povestiŃi ce a făcut Oancea şi câtă mâncare o să mâncăm noi 
de la el. Sunt de acord dar toate la rândul lor. 

Deci, discutăm acum problema pieŃei. Vă rog frumos cu privire la problema 
pieŃei. 

Domnule Birău, vă rog frumos să reiteraŃi ce au spus salariaŃii faŃă de noi la 
ultima adunare generală. 

Dl.Birău Mircea 
Exact ceea ce dumneavoastră aŃi relatat mai devreme. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule Preşedinte, o firmă mai prost gestionată ca asta nu am văzut. 
Dl.David Ioan 
Sunt de acord cu dumneavoastră. 
Dl. Inişconi Ioan 
Sper ca cei care administrează în continuare piaŃa să nu ajungă în aceiaşi situaŃie 

ca, din veniturile realizate mai mult de jumătate să le bage în salariile proprii. Dacă bine 
îmi aduc aminte, s-a  prezentat în urmă cu o şedinŃă sau două sau chiar trei şedinŃe câtă 
pagubă a adus an de an sau lună de lună această societate comercială gestionată aşa cum 
am spus  înainte. În 2002, din 1 milion 851 lei cheltuieli cu personalul 603 mii. Trec la 
2007, din venituri totale 732 de mii deci gândiŃi-vă că a scăzut undeva la 40%, cheltuieli 
cu personalul sunt 450 de mii. 

Eu cred că ar trebui să solicităm CurŃii de Conturi să facă o analiză aici, la astfel 
de date, să vedem de unde apar aceste diferenŃe mari şi de ce dumneavoastră dacă aŃi fost 
în A.G.A. nu aŃi sesizat la timp aceste discrepanŃe pentru că nu poŃi la o societate 
comercială să ai cheltuielile cu personalul  - dacă  vrei să fi rentabil – să depăşeşti 35% 
deja ai probleme mari pentru că societatea nu poate funcŃiona. Se dovedeşte de aici că ea 
este an de an în pierdere. 

Dl.David Ioan 
Vreau să vă spun că am dat o serie întreagă de hoărâri de consiliu în această sală, 

chiar dacă a fost din 2008 încoace şi până în 2008 am avut nişte merite şi din 2004 am 
avut nişte merite. Am dat nişte hotărâri în această sală care efectiv nu au făcut altceva 
decât să îndrepte societatea către o situaŃie în care nu s-a mai putut descurca.  Sigur că  pe 
parcurs s-ar fi putut lua nişte măsuri însă nu a fost nimeni interesat să o facă. 

Eu zic să amânăm această chestiune că se poate discuta mult şi bine pe seama ei 
dar o singură problemă avem de rezolvat ca şi Consiliu local. În momentul în care am 
notificat Primarul să semneze contractul şi pe bună dreptate, nu am făcut o greşeală, 
trebuia să ne gândim şi la personalul care există încă cu contract de muncă sau cu 
contract suspendat din cauză de maternitate şi să rugăm pe reprezentantul societăŃii cu 
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care s-a încheiat contractul să ne spună în ce fel reuşeşte să ne ajute sau să rezolvăm 
această problemă. 

Dl.Ghergan Florian 
Am discutat asta. Am discutat domnule  Preşedinte problema aceasta pentru că s-a 

amânat o dată luarea unei decizii tocmai datorită acestei situaŃii.  
Dl.David Ioan 
Vreau să vă spun că eu am citit contractul. 
Dl.Ghergan Florian 
Aici s-a pus în discuŃie să rămână acea societate cu tot ce are, că mai are o piaŃă.  

Atunci când noi am spus “domnule, ce se întâmplă cu această societate, va rămăne, se 
desfiinŃează?”. AŃi spus că rămâne că are o piaŃă, că se va pune pe profitabilitate. Aşa aŃi 
spus aici când propus acest proiect de hotărâre. Aşa aŃi spus dumneavoastră, domnul 
Primar în propunere. 

Dl.David Ioan 
Eu v-am spus dumnevoastră? 
Dl.Ghergan Florian 
În propunerea care s-a făcut… 
Dl.David Ioan 
De ce nu mă lăsaŃi să spun?! Eu întreb acum ce facem cu personalul. Încerc să dau 

cuvântul reprezentantului societăŃii care a făcut contractul de asociere şi dumneavoastră 
veniŃi şi spuneŃi că Primarul a spus nu ştiu ce.   

Vă dau cuvântul imediat. 
Dl.Ghergan Florian 
Acum îmi daŃi cuvântul ca să vă răspund dacă vreŃi să … 
Dl.David Ioan 
Înainte nu vi l-am dat, de ce v-aŃi ridicat şi aŃi vorbit?!  PoftiŃi, vorbiŃi. Discutăm 

de una şi după aia de alta. Este adevărat, a spus domnul Primar ce a spus atunci, în sfârşit. 
A spus-o dânsul. Eu acum am pus problema salariaŃilor, domnule Ghergan. 

Vă rog frumos, aveŃi cuvântul. 
Dl.Ghergan Florian 
Cât are salar directorul acestei societăŃi? Dumneata eşti în Consiliul de 

administraŃie. 
Dl.David Ioan 
Are domnule 75 de milioane, 100 de milioane, nu ştiu cât are dar nu asta este 

problema, nu discutăm asta.  
Dl.Ghergan Florian 
Ba să  o discutăm. Poate de acolo s-a ajuns în situaŃia asta.  
Dl.David Ioan 
Domnule Ghergan, de 2 ore discutăm alte probleme mult mai importante decât ce 

salar are directorul de acolo. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu te enerva că-Ńi faci rău! 
Dl.David Ioan 
Una zic şi alta vorbesc. HaideŃi să ne calmăm, vă rog frumos. 
Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
Societatea comercială Central Market care este asociat cu Consiliul Local Deva 

va avea un număr foarte mic de angajaŃi, undeva în jur de 6. Toate serviciile pentru o 
bună desfăşurare a activităŃii în piaŃă au fost deja externalizate.Am semnat deja contract 
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cu o firmă de pază care va asigura paza şi protecŃia, am semnat contract cu o firmă de 
curăŃenie care va asigura curăŃenia, am semnat contract cu firmă de service care va 
întreŃine toate echipamentele care au fost montate acolo. Personalul propriu se va ocupa 
exclusiv de supravegherea  tuturor acestor firme de servicii şi cu colectarea taxelor de la 
comercianŃi.  

Vor fi doar 6 angajaŃi. Am făcut contracte cu firme specializate care vor fi plătite 
pentru anumite servicii. În contextul aceasta este destul de complicat pentru noi să fac 
promisiuni de angajare pentru foşti angajaŃi de la serviciu. 

Dl.David Ioan 
Aş vrea să fac o observaŃie. La vremea respectivă au fost zvonuri aici cărora m-

am aliniat şi eu că, contractul de la piaŃă va fi cu condiŃia ca personalul să nu rămână în 
stradă. Este domnul łonea,  este domnul Ghergan?! Domnul Hoancea ne-a spus că 
serviciile pieŃei au fost externalizate.  

Domnule Hoancea, noi suntem într-o situaŃie extrem de dificilă. Acest lucru 
probabil că pe dumneavoastră nu vă interesează. Este vorba de salariaŃii fostei societăŃi de 
administrare a pieŃei care vor rămâne fără locuri de muncă.  

Pe cuvântul meu, dacă lucrurile au trecut aşa de uşor şi contractul nu a  fost 
semnat cu găsirea  unei soluŃii pentru acest personal, pe viitor nu veŃi mai avea înŃelegere 
de la noi. Nu vreau să vă ameninŃ  dar mi se pare absolut normal să ne ajutaŃi în găsirea 
unei soluŃii. 

Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
PiaŃa se deschide sâmbătă. Contractul de asociere  a fost semnat în luna decembrie 

şi a fost aprobat de consiliu.  
Dl.David Ioan 
Nu  are nimic privitor la preluarea de personal. 
Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
Sunt de acord dar de atunci până acum nu am fost contactat niciodată de cineva, 

de un reprezentant al Publiserv. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu asta spun, acum se ridică prima dată problema. 
Dl.David Ioan 
Cei a căror servicii le-aŃi contactat nu au disponibilitate de a prelua – nu beŃivani, 

deci nu beŃivani – sunt femei la 50 de ani care au familie.Nu vreau să luaŃi pe contabilul 
şef sau pe director dar sunt o serie întreagă de oameni care sunt acolo de 30 de ani. 

Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
Amendamentul aceasta ar fi fost mult mai eficient dacă mi-aŃi fi spus în ianuarie.  
Dl.łonea Vasile 
Eu vreau să vă reamintesc că atunci când a venit aventurierul acela din ConstanŃa 

care vroia să facă piaŃa şi atunci a fost una din condiŃii în afara faptului că el vroia să facă 
avere pe banii consiliului şi ai comunităŃii şi propunea nişte soluŃii total anormale. Am 
cerut ca una din condiŃii să fie şi păstrarea personalului şi cum spuneŃi dumneavoastră nu 
toŃi beŃivanii, nu toŃi derbedeii, toŃi hoŃii şi toŃi scandalagii. Acolo sunt oameni care 
muncesc de o viaŃă, au de întreŃinut familia şi am spus ca una dintre condiŃii să fie asta.  

A doua condiŃie pe care am impus-o noi atunci şi nu am văzut-o în planul acesta 
de afaceri care este de 3 pagini care nu spun nimic, am spus să le dăm şi condiŃii de 
tarifare. Dacă noi vom tarifa preŃurile alea de acolo ca să-i alungăm  pe toŃi din Deva … 
Sunt oameni care vin cu zarzavat, cu cartofi. Am înŃeles că aveŃi nişte iniŃiative, le-am 
salutat, le-am auzit şi este foarte bine – din discuŃiile cu domnul Ghergan am înŃeles. 
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VreŃi să faceŃi nişte mese sociale şi este foarte bine aşa. Oamenii au venit foarte alarmat 
şi exact asta ne-au prezentat şi mie în calitate de consilier, că este 5-6 milioane o masă 
tarifată. Nu are de unde să dea 6 milioane din cât face el că vinde la tarabă. După aceea, 
spaŃiile comerciale închiriate. Este felul dumneavoastră de a gestiona acest obiectiv dar 
este şi grija noastră faŃă de contribuabili pentru că totuşi piaŃa este realizată din bani 
publici. Dacă piaŃa aceasta nu-şi îndeplineşte menirea pentru care este creată ca să reiese 
accesibilitate în piaŃă tuturor oamenilor, dacă dumneavoastră veŃi impune preŃuri de 
tarifare foarte mari ele se vor reflecta în preŃ.  

Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
Noi trebuie să administrăm piaŃa aceasta pentru a nu face pierdere, aşa cum s-a 

întâmplat înainte. 
Dl.łonea Vasile 
DaŃi-mi voie. Scopul pieŃei nu este ca să faceŃi dumneavoastră profit. 
Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
DaŃi-mi voie să termin, am făcut o propoziŃie dintr-un şir de propoziŃii. Scopul 

este să nu facem pierdere. Pierderea se poate face neavând o constanŃă şi o atractivitate în 
ceea ce priveşte consumatorul, cel care merge să cumpere de acolo. În momentul în care 
îngrădim accesul vânzătorului, vom fi ocoliŃi evident de clienŃi şi atunci se crează o 
spirală negativă care va duce în scurt timp la abandonarea pieŃei pentru comercianŃi că nu 
vând şi pentru noi că nu încasăm nimic. 

Chiriile sunt aproape de cele vechi. Referitor la chiriile pe spaŃiile comerciale, nu 
pot să vă spun contractele pentru că ele diferă pentru fiecare în parte. Nu cred că există un 
spaŃiu în piaŃă care să aibă o chirie mai mare de 600 de euro plus TVA sau 700 de euro 
plus TVA. Am auzit de preŃuri de 1000 de euro, de 1700 euro. Sunt spaŃii de 10-15 
euro/mp.De ce este irelevant? Pentru că noi i-am taxat doar suprafaŃa efectivă a spaŃiului, 
nu am pus şi zonele comune care sunt folosite de comercianŃi.  

Astăzi cred că mai aveam 1sau 2 spaŃii de închiriat pe tot perimetrul pieŃei şi unii 
ori s-au trezit mai târziu sau  alŃii poate au fost neinformaŃi şi mai avem solicitări. 

Dacă astăzi au fost toate închiriate vă asigur că preŃurile au fost acceptate şi nu 
sunt preŃuri mari. 

Dl.Ghergan Florian 
Cât este o masă la închiriere? 
Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
Pentru  a ajuta vânzătorii vom avea 2 zone de vânzare. O zonă socială unde 

tarifele vor fi extrem de mici, undeva la 2 lei/zi/masă.  
Eu provin din piaŃă, am vandut ani de zile în piaŃă. Sunt de la Ńară şi nu am o 

problemă din treaba aceasta. 
O să avem un număr de mese de această natură. Pe celelalte mese, pentru că sunt 

foarte mulŃi vânzători de ani de zile, vom avea un sistem de rezervare a meselor. Vor plăti 
o taxă lunară de rezervare şi un tarif zilnic pe masă care va fi probabil de 10 lei, cam cât a 
fost şi înainte. Eu am făcut un studiu la Timişoara, Arad şi în Cluj şi vă spun că tarifele 
sunt toate mai mari.  

Dl.Ghergan Florian 
Cât a fost înainte masa? 
Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
7,5 lei. Tarifele nu sunt mari. 
Dl.David Ioan 
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Sunt două chestiuni. Dacă vine o bătrână de la Viile Noi au mai ştiu de unde şi 
coşul acela nu valorează 10 lei şi tu îi iei 2 lei…Să nu facem discriminare în ce sens, 
trebuie să te uiŃi ce vinde. Dacă vine cu un coş de cireşe sau de vişine, taxa de 10 lei o 
poate da. 

Altă chestiune. Vin foarte mulŃi oameni, îi ştiu de ani de zile, vin de la Calafat, de 
la Izbiceni, cei care vând roşii de România şi aici vin la Deva. Sunt unii care chiar sunt 
învăŃători la pensie, a făcut şcoala pedagogică aici. Cel care vine şi va lua o masă cu 10 
lei, ia o masă într-un loc foarte bun – că trebuie să recunoaştem că nu toate mesele sunt 
bune – când vine dimineaŃă camionul cu roşii îi spune “bă nene, mi le dai cu atât Ńi le iau 
pe toate nu mi le dai, la revedere”. VedeŃi că nu vă puteŃi implica.  

Eu îl vreau pe omul acela la piaŃă cu o chirie rezonabilă pentru că vreau roşii 
bune. Nu vreau să susŃineŃi indermediarul care nu face altceva decât prin orice motiv să 
scumpească piaŃa. 

Revin la chestiunea personalului, ce credeŃi că se poate face? 
Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
Ar trebui să primesc o listă cu persoanele respective pe care să o înaintez tuturor 

colaboratorilor noştri. Nu vă pot promite nimic. Din păcate este puŃin cam târziu. 
Dl.Ghergan Florian 
Astea trebuia să le spunem de la început şi lucrurile erau altfel.  
La început am amânat această hotărâre pentru că nu era foarte clar ce se întâmplă 

cu societatea care a administrat piaŃa. S-a amânat tocmai ca să se găsească o soluŃie, ce se 
întâmplă cu personalul. Ne-aŃi spus aici şi  în proiectul de hotărâre s-a spus că personalul 
rămâne angajat în firma care există. Aşa aŃi spus aici, este adevărat. Nu mi-am pus 
niciodată problema că personalul acela va rămâne pe stradă aşa cum spuneŃi acum. 

Dl.David Ioan 
Rămâne. 
Dl.Ghergan Florian 
Asta deja este o problemă. HaideŃi să analizăm şi cu societatea asta, dacă se 

închide, dacă nu se închide.  
Dl.David Ioan 
În momentul în care se semnează contract cu dânşii, 20 sau 21, nu ştiu cât 

personal are acolo exceptând directorul şi contabilul care rămân pe Publiserv mai departe 
ca să lichideze societatea ş.a.m.d., ceilalŃi, taxatoarele de la mese… 

Dl.Ghergan Florian 
Nimeni nu a spus de lichidare, este prima dată când auzim de lichidare. 
Dl.Hoancea  Eugen – administrator S.C. Central Market S.R.L. 
Vom avea 4 încasatori, nu este nevoie de mai mulŃi. Mai sunt încă 2 persoane 

pentru supraveghere, cum am spus. Aceştia sunt angajaŃii. Vor fi 8 persoane care fac 
curăŃenie şi 8 paznici. Nu ştiu câŃi erau înainte.  

Dl.David Ioan 
Vreo 20. Sunt persoane care au contractul suspendat pentru naşterea de copii, sunt 

în  concediu de maternitate. Când vor veni înapoi va trebui consiliul local să le găsească 
loc de muncă. Nu discut de director sau de contablul şef sau mai ştiu eu de cine, discut de 
oamenii de acolo. 

Am să discut cu directorul de la această societate să vă înmâneze o listă. Domnule 
Borbeanu? 

Dl.Borbeanu Simion 
Nu mă implic, cereŃi oficial de la firmă. 
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Dl.David Ioan 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva, 23 februarie 2009 
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                    Consilier,        Secretar 

       David Ioan                Jr. Sârbu Laura 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 


