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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 24 aprilie 2009,   în şedinŃa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de 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.745/2009. 

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

La şedinŃa de astăzi participă Primar Mircia Muntean, 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 de specialitate al 
Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
 Dl.Ardelean Nelu  
 Vă rog să începem discuŃiile pentru că avem invitaŃi reprezentanŃi ai EON, Enel, Apaprod 
şi Romtelecom. În şedinŃa anterioară aŃi propus să-i invităm să discutăm despre starea 
drumurilor, spărturilor care se fac în asfalt. Dânşii sunt aici şi propun să începem discuŃiile. 
 Domnii reprezentanŃi aşteaptă întrebări de la dumneavoastră. 
 Mai repet o dată. Avem reprezentanŃi de la EON, Enel, Apaprod şi Romtelecom.Tot 
dumneavoastră, consilierii, aŃi solicitat ca dânşii să vină în faŃa noastră să avem o discuŃie cu 
dânşii referitor la spărturile care sunt în municipiul Deva. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu avem nimic împotrivă cu privire la efectuarea unor săpături. Apar situaŃii de urgenŃă, 
nu s-au anunŃat la Primărie, dar nu înŃeleg când există o situaŃie de urgenŃă să se facă o săpătură 
în mijlocul unei parcări, în zonă unde există două sute şi ceva de apartamente, să faci o spărtură 
de 2/4 de unde se înlocuieşte Ńeava în şase ore şi rămâne groapa nefăcută două săptămâni. Cu 
mare scandal, că fac scandal,  se acoperă groapa parŃial şi mai rămâne neturnat beton, o diferenŃă 
de nivel, încă o lună jumătate. Asta nu mai cred că este urgenŃă.  

Eu înŃeleg care este situaŃia, este situaŃia dezastruasă, că este situaŃia de criză, nu sunt 
bani, toate le înŃeleg, dar nici aşa. PopulaŃia din municipiul Deva trebuie să suporte o lipsă totală 
de respect faŃă de cetăŃeni, consider din partea celor care efectuează lucrările. 
 Vă dau un exemplu. S-a deschis complexul de la piaŃă. Este inaugurat de o lună şi ceva. 
Există înspre B-dul Decebal - s-a făcut o traversare  de conductă, un şanŃ, dar este o denivelare 
de 10-15 cm de dinainte de inaugurarea pieŃei. Sunt două luni de atunci. Oare cei care au făcut 
lucrarea respectivă nu puteau să toarne puŃin de beton ca să aducă la situaŃie de folosinŃă          
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sau să facă formele necesare şi să aducă....A primit aprobare să efectueze lucrarea cu obligaŃia ca 
într-un anumit termen să facă reparaŃia, să aducă strada la situaŃia iniŃială.  
 Rog de acum personalul din aparatul propriu să treacă şi să aplice legislaŃia în condiŃia în 
care se dă autorizaŃia să se efectueze lucrarea în trei, patru zile, în a patra zi dacă nu este adusă la 
forma iniŃială să se aplice legea pentru că nu se mai poate. Efectiv locuitorii din zonă de la noi au 
rămas surprinşi. Tot timpul mă opreau şi mă rugau să fac ceva. Până nu am făcut intervenŃie şi 
scandal... cum am ridicat problema în Consiliu, vă spun că a fost într-o zi de joi şi vineri 
dimineaŃa au venit 14 oameni şi au astupat gropile, au turnat beton.  
 D-na Mateucă Mădălina 
 Pe strada Gheorghe Doja s-au făcut lucrări de reabilitare a reŃelelor de apă în cadrul 
programului ISPA. Aş vrea să ştiu şi eu cine lucrează acolo, acum în prezent, şi de ce sunt acele 
săpături şi nimeni nu le mai rezolvă?! Sunt nişte spargeri acolo de carosabil de câteva luni. Vreau 
să ştiu cine, tot Apaprod lucrează acolo sau sunt alŃi proprietari ai utilităŃilor şi când au de gând 
să rezolve? Înspre PT nr.9B. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Dintre cei patru invitaŃi, EON a fost cel care v-a trimis şi dumneavoastră un răspuns 
destul de clar şi concludent. Dânşii au 12 lucrări unde nu au reparat carosabilul. Cel puŃin de la 
Apaprod, de la Electrica, de la Romtelecom nu am primit nici un fel de adresă. Probabil nu-i 
interesează, dar pe noi ne interesează, pe noi, consilierii locali pentru că răspundem în faŃa 
cetăŃenilor. 
 Dl.David Ioan  

Eu lucrez la Apaprod şi ştiu foarte bine ce înseamnă să spargi carosabilul.  Sunt lucrări 
contractate pe programul I.S.P.A. începute cu circa 12 luni înainte şi cu finalizare în 2010.  
fiecare societate Apa, Gaz, Electricitate, telefoane, are un  contract cu societatea de drumuri care 
toarnă asfalt în locurile unde au fost intervenŃii. În baza acestui contract prin care se remediază 
carosabilul şi în situaŃia în care societatea de drumuri nu se achită de prevederile contractuale 
intervine răspunderea noastră, a proprietarului carosabilului - Consiliul local - să spunem cu 
privire la avariile aduse autovehiculelor, accidentelor ş.a.m.d. de care responsabil este în mod 
direct Consiliul local şi nu societatea de drumuri sau alŃii într-o primă  abordare a problemei. Ştiu 
la Apaprod de ce se întâmplă să nu se remedieze în totalitate, dar întrebarea mea este, ce se 
întâmplă la Gaz, pentru că de foarte multe ori suntem noi sesizaŃi, Apaprod-ul, şi în realitate fie 
este Gaz-ul, fie sunt Telefoanele fie este Enel-ul câte o dată.   

Doresc să ştiu dacă acestă firmă,  prin contract, la câte zile se obligă să remedieze? 
Dl. Dan Dumbravă  

 Avem un contract prin care se prevede că în 24 de ore de la sesizarea noastră să vină să 
remedieze, dar vine în două etape: vine şi pune betonul şi când avem o suprafaŃă de cel puŃin 10 
mp vine şi pune cei 2-3 cm de asfalt. Nu poate să vină la fiecare 2 mp cu o rabă de asfalt. 
Aceasta a fost înŃelegerea. Precum aŃi văzut, avem 12 lucrări, nu avem sute de lucrări. Nu cred că 
aŃi fost sunaŃi pentru noi, pentru că noi le Ńinem sub observaŃie. Ce avem în lista aceea sunt 
lucrări de maxim 2 săptămâni pentru care am avut intervenŃie datorită spărturilor de gaz, nu sunt 
lucrări de investiŃii.  
 Reprezentant Apaprod 
 Sunt de la Apaprod. Noi nu am ştiut că este nevoie de un material în scris. Dacă este 
nevoie, pentru şedinŃa următoare trimitem şi un material scris. În ceea ce priveşte avariile care se 
produc şi spărturile care se realizează pe raza municipiului Deva, în această iarnă au fost foarte 
multe avarii în medie cam una, două pe zi. Peste 70 de avarii am centralizat noi. În perioada de 
iarnă într-adevăr a fost  un timp în care nu s-au putut reface toate intervenŃiile la starea iniŃială a 
carosabilului datorită faptului că pământul era îngheŃat, nu se tasa şi s-au întârziat unele lucrări. 
Nu avem în evidenŃele noastre nici o avarie care să fie  de două  săptămâni - groapa neastupată. 
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 Referitor la tronsonul de la piaŃă, nu este lucrarea noastră, nu ştim cine a făcut lucrarea 
respectivă. În ceea ce priveşte unele avarii care sunt făcute pe apă caldă, pe programul ISPA, 
lucrările de reabilitare pe ISPA într-adevăr se face confuzie între intervenŃiile făcute de Apaprod 
şi intervenŃiile făcute alte societăŃi. 
 Nu avem posibilitatea de a impune celor care lucrează pe ISPA modul de lucru şi timpul 
de refacere a zonelor în care lucrează. 
 Reprezentant  Romtelecom 
 Noi deocamdată nu avem şi nici nu cunoaştem vreo situaŃie de lucrări de investiŃii în care 
să fie spart carosabilul  şi să nu-l fi refăcut. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 De regulă Romtelecom nu are. Cele două societăŃi sunt cu probleme: Apaprod şi EON. 
 Reprezentant  Romtelecom 
 Dacă cunoaşte cineva ceva  punctual  să-mi spună, mă pot interesa, dar nu avem la ora 
actuală nici o lucrare de investiŃie. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Vă mulŃumim mult pentru prezenŃă, că aŃi dat curs invitaŃiei consilierilor şi vă dorim o zi 
bună în continuare. 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 19 consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa un număr de 19 consilieri in functie. 
Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 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 de 
specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Ardelean Nelu 
 Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros “La multi ani” celor care 
si-au aniversat sau urmeaza să îşi aniverseze ziua de naştere în aceasta lună, respectiv d-nul 
Primar Mircia Muntean (28.04), d-nul Ghergan Florian (09.04) şi d-nul David Ioan (07.04). 

În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva în 
vederea prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 26 martie 2009 
şi  în şedinta din 31 martie 2009, precum şi procesele-verbale ale şedinŃei Consiliului local.  

Doamna Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva 
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 26 martie 2009 si 31 martie 2009, însoŃit fiecare de un proces-verbal 
în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 26 martie 2009. 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.538/2009, 
cu respectarea prevederilor legale. 

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

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 40 de puncte si 6 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 46 de hotarari, respectiv de la nr.79-124.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 26 martie 2009.  
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Sinteza procesului –verbal din data de 31 martie 2009. 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin DispoziŃia Primarului 
nr.617/2009, 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 Ardelean Nelu. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei a fost înscris 1 punct si 1 punct suplimentar. S-au adoptat 2 
hotarari, respectiv Hotararile nr.125-126.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârii adoptate în sedinta din data  de 31 martie 2009.  
 

Dl. Ardelean Nelu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 26 martie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 26 martie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 19 consilieri în funcŃie. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 31 martie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 31 martie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 19 consilieri în funcŃie. 
Dl.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 
1. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Samoilescu Ioan Gabriel; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Inişconi Ioan; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

domnului Dobrean Robert Mircea; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

domnului Borca Tiberiu Mircea; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea 

comisiilor de specialitate, ulterior modificata; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. 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   
7. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.101/2009 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru investitia „Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea 
infrastructurii educationale a Colegiului National Decebal Deva” – Volumul I 
„Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si Volumul II „Extinderea 
corpului de cladire F – Sala de Sport ”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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8. Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea 
infrastructurii educationale a Colegiului National Decebal Deva” la Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente proiectului; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local 

Deva cu Consiliul judetean Hunedoara si cu alte autoritati si institutii publice pentru 
constituirea Asociatiei „Salvital” Hunedoara, ulterior modificata; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea situatiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a 

procesului – verbal de inventariere pe anul 2008; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Alocarea si decontarea cheltuielilor reprezentand contributia Consiliului local al 

municipiului Deva in calitate de coorganizator alaturi de Inspectoratul Scolar al 
Judetului Hunedoara la organizarea Olimpiadei Nationale de limba germana 
moderna; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

depozit cu vanzare piese – auto” Deva, str.N.Iorga, nr.18, jud.Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

locuinta familiala P+M” Deva, zona Archia, f.n., jud.Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

ansamblu locuinte – patru blocuri P+4, cu spatii comerciale la parter” Deva, 
str.Retezat – zona 700, f.n., jud.Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire locuinta D+P+M, imprejmuire, extindere retele utilitare si 
bransamentele aferente” Deva, str.N.Tonitza, f.n., judetul Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire locuinta individuala S+P+M, accese, amenajari exterioare 
imprejmuire incinta”  Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire locuinta individuala S+P” Deva, zona 700 – bazinele de apa, 
judetul Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire locuinta familiala D+P+M” Deva, str.Prelungire Vulcan, f.n., 
judetul Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire locuinta familiala P+M”  Deva, str.Zavoi, f.n., judetul Hunedoara;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construire doua locuinte familiale S+P+M”  Deva, str.Zavoi, zona 700, f.n., 
judetul Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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21. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 
pentru construire „Complex comercial P+2, precum si a instalatiilor aferente 
acestuia”  Deva, b-dul Decebal – colt cu str.G.Cosbuc, judetul Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea comisiilor de receptie la lucrarile executate de constructii si instalatii 

aferente acestora, la obiectivul de investitii „Blocuri de locuinte sociale Deva, 
str.Prelungirea Zavoi – 8 blocuri P+3 ” 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Blocuri de locuinte 

sociale Deva, str.Prelungirea Zavoi”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu 

destinatia de locuinte, din proprietatea statului si a Municipiului Deva, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata utila de 52,86 mp, 

situat in Deva, b-dul 1 Decembrie nr.20B, catre Asociatia Partida Romilor „Pro-
Europa” – Filiala Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Trecerea unui teren in suprafata de 46,46 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 46,46 mp., din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea SC Salon Mistic SRL; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri apartinatoare domeniului 

public sau privat al municipiului Deva, atribuita unor persoane fizice sau juridice, 
pentru neplata la termen a redeventei anuale; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea Protocolului – cadru in vederea dezmembrarii, separarii si stabilirii 

dreptului de proprietate al beneficiarilor – investitori, asupra constructiilor executate 
in cadrul obiectivului de investitii „Palat Administrativ al judetului Hunedoara” la 
stadiul fizic actual de executie;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.516/2007 privind aprobarea 

Acordului intre Consiliul local al municipiului Deva si Asociatia Salvital Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Trecerea imobilului teren inscris in CF 4661/a cu numar cadastral 352-354/2 din 

proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
II. Diverse 

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

proiecte de hotarare: 
1. Transmiterea fara plata a autoturismului Dacia Super Nova cu numar de 

inmatriculare HD 12 PMD, Serviciului public impozite si taxe locale Deva; 
2. Achizitia unui autoturism Volkswagen Sharan cu 7 locuri pentru utilizarea lui 

de catre municipiul Deva; 
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3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire „Sens giratoriu, traversare DN7 cu canalizare menajera si pluviala, 
accese carosabile aferente ERP Deva si Studiu de circulatie” Deva, 
str.Santuhalm, f.n., judetul Hunedoara; 

4. Incheierea actului aditional nr.1 la Contractul de Asociere nr.2/2009, incheiat 
intre Municipiul Deva si SC Central Market SRL Deva; 

Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  19 consilieri în funcŃie. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si  completata         

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

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.1-5,7,9,22,23,30 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 
8,10,11-21, pct.suplimentar 3,4 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 6,24-
29,31, pct.suplimentar 1,2 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în 
funcŃie.   
 
 
I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1   

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii de 

drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Samoilescu 
Ioan Gabriel; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 127/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii de 

drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Inişconi 
Ioan;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.128/2009 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Dobrean Robert Mircea;  
Dl.David Ioan 
Comisia de validare a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.129/2009 
 

 Invit în continuare pe domnul Dobrean Robert Mircea să depună jurământul 
prevăzut de lege. 
 Rog asistenŃa să se ridice în picioare. 
 Domnul  Dobrean Robert Mircea depune jurământul. 
 Din acest moment, domnul consilier are drept de vot. 
 
Punctul 4  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Borca Tiberiu Mircea;  
Dl.David Ioan 
Comisia de validare a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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 in funcŃie. 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.130/2009 
 

 Invit în continuare pe domnul Borca Tiberiu Mircea să depună jurământul 
prevăzut de lege. 
 Rog asistenŃa să se ridice în picioare. 
 Domnul Borca Tiberiu Mircea depune jurământul. 
            Din acest moment domnul consilier are drept de vot. 
 
Punctul 5  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate, ulterior 
modificata; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mateuca Madalina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oprisiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
În lumina unei cutume care are loc de câte ori se schimbă un consilier, comisiile de 

specialitate să fie completate exact cu persoanele care intră pe locurile vacante. Propun ca şi de 
această dată locurile rămase vacante din comisii prin incetarea mandatelor foştilor consilieri să 
fie ocupate de consilierii care au fost propusi în locul dânşilor. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 NumiŃii, domnule David. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Tocmai asta vroiam să fac. În  Comisia pentru sănătate şi din Comisia de buget. Domnul   

Borca Tiberiu Mircea, protecŃia mediului înconjurător, protecŃie socială domnul Samoilescu Ioan 
Gabriel se înlocuieşte cu  Dobrean Robert Mircea, iar domnul Inişconi Ioan se înlocuieşte cu 
domnul Borca Tiberiu Mircea. În Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, cultură, 
activităŃi sportive şi de agrement, relaŃii externe, domnul Samoilescu Ioan Gabriel se înlocuieşte 
cu domnul Dobrean Robert Mircea. 

Dl. Ardelean Nelu  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.131/2009 
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Punctul 6  
Dl. Primar Mircia Muntean  
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. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.132/2009 
 

Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.101/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investitia 
„Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului 
National Decebal Deva” – Volumul I „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si 
Volumul II „Extinderea corpului de cladire F – Sala de Sport ”;  

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na  Mateuca Madalina  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.133/2009 
 

Punctul 8  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului „Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a 
Colegiului National Decebal Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, 
precum si a cheltuielilor aferente proiectului; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na  Mateuca Madalina  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na  Oprisiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.134/2009 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliul judetean 
Hunedoara si cu alte autoritati si institutii publice pentru constituirea Asociatiei „Salvital” 
Hunedoara, ulterior modificata; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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D-na  Oprisiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.135/2009 
 

Punctul 10  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea situatiilor 

financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a procesului – verbal de inventariere pe 
anul 2008; 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 136/2009 
 

Punctul 11  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea si decontarea 

cheltuielilor reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Deva in calitate de 
coorganizator alaturi de Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara la organizarea Olimpiadei 
Nationale de limba germana moderna;   

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateuca Madalina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.137/2009 
 

Punctul 12  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire depozit cu vanzare piese – auto” Deva, 
str.N.Iorga, nr.18, jud.Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.138/2009 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinta familiala P+M” Deva, zona 
Archia, f.n., jud.Hunedoara;   

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.139/2009 
 

Punctul 14  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire ansamblu locuinte – patru blocuri P+4, 
cu spatii comerciale la parter” Deva, str.Retezat – zona 700, f.n., jud.Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.140/2009 
 

Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinta D+P+M, 
imprejmuire, extindere retele utilitare si bransamentele aferente” Deva, str.N.Tonitza, f.n., 
judetul Hunedoara; 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.141/2009 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinta 
individuala S+P+M, accese, amenajari exterioare imprejmuire incinta”  Deva, str.Roci, f.n., 
judetul Hunedoara;  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.142/2009 
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Punctul 17  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinta 
individuala S+P” Deva, zona 700 – bazinele de apa, judetul Hunedoara; 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.143/2009 
 

Punctul 18   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.144/2009 
 

Punctul 19   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

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

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
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Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.145/2009 
 

Punctul 20   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire doua locuinte 
familiale S+P+M”  Deva, str.Zavoi, zona 700, f.n., judetul Hunedoara;  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.146/2009 
 

Punctul 21  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de 

oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Complex 
comercial P+2, precum si a instalatiilor aferente acestuia”  Deva, b-dul Decebal – colt cu 
str.G.Cosbuc, judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism – patrimoniu a dat aviz nefavorabil, deoarece am înŃeles că unde se  

va situa construcŃia există nişte conducte de agent primar care asigură încălzirea oraşului. Colega 
noastră poate explica mai bine fiind implicată direct prin societatea la care lucrează. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Partea vătămată, să-i spunem aşa, este prezentă? 
Dl.Pitar 
Conductele acelea se pot muta, să fie un nou traseu pentru acele conducte. O conductă nu 

poate să oprească construcŃia unei clădiri, pentru că orice aviz se dă doar cu mutarea conductelor. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean  
 MulŃumesc. Propun retragerea şi până data viitoare, cu serviciul de specialitate ne 
prezentaŃi asumarea costurilor şi tot ceea ce este necesar pentru a putea rediscuta punctul. Deci, 
veniŃi pe propria răspundere, nu pe cheltuiala Consiliului local. 

Dl. Ghergan Florian 
Cu un proiect avizat de către Electrocentrale. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Şi cu un proiect avizat de Electrocentrale. Îl introducem data viitoare, dar până atunci 

vreau să aveŃi această  situaŃie. 
Dl. Mashour Sakur 
Domnul Blendea  are deja construcŃia făcută. 
Dl. Ardelean Nelu 
S-a modificat legea între timp, dar nu asta este problema. 
Dl. Mashour Sakur 
Când este pentru consilieri este legea bună şi pentru … 
Dl. Ardelean Nelu 
Avizul de oportunitate se dă înainte de Certificatul de urbanism. 
Dl.Pitar  
Adică acele conducte nu mai pot să izvorască, nu mai pot să vină de sub o construcŃie,  

pentru că dacă există o construcŃie noi nu putem … 
Dl. Ardelean Nelu 
Trebuie să ne dovediŃi că le veŃi muta,  trebuie să veniŃi cu un proiect avizat. 
Dl.Pitar  
Numai puŃin. Acea mutare trebuia să o facă altcineva, domnul Blendea Zamfir, pentru că 

este o clădire în spate. Acele conducte vin din amonte în altă parte şi cred că obligaŃia mutării 
acelor conducte stă pentru cel care a obŃinut înainte autorizaŃia de construcŃie şi nu pentru cei 
care suntem după. 

Dl.Ardelean Nelu 
Punctul este retras de către iniŃiator de pe ordinea de zi şi va fi repus pe ordinea de zi în 

momentul în care veniŃi cu problemele clarificate, deoarece nu este problema noastră să 
intervenim. 

Dl.Pitar 
Nu înŃelegem care este problema?! 
Dl. Ardelean Nelu 
Vă mai dăm o explicaŃie. 
D-na Olga Predoiu 
Pentru devierea conductelor, trebuie să vă înŃelegeŃi cu domnul Blendea, care deja a 

început construcŃia şi împreună să suportaŃi cheltuielile pentru devierea conductei. 
Dl.Pitar 
Nu se pune problema că nu mutăm conducta. 
D-na Olga Predoiu 
Atunci? Amânăm proiectul pentru şedinŃa viitoare. 
Dl.Pitar 
Deci, mutăm prima dată conductele şi pe urmă? 
D-na Olga Predoiu 
Da, după ce terenul va fi eliberat de acele construcŃii, pentru că acele conducte sunt 

construcŃii subterane, după ce va fi eliberat de construcŃii veŃi primi avizul consiliului. 
Dl.Ardelean Nelu 
DiscuŃiile pot să aibă loc şi la biroul de specialitate în continuare, noi nu mai pierdem 

timpul, trecem mai departe. 
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 La propunerea iniŃiatorului  acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
Punctul 22  

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

receptie la lucrarile executate de constructii si instalatii aferente acestora, la obiectivul de 
investitii „Blocuri de locuinte sociale Deva, str.Prelungirea Zavoi – 8 blocuri P+3 ”; 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.147/2009 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii unor 

lucrari suplimentare la investitia „Blocuri de locuinte sociale Deva, str.Prelungirea Zavoi”;   
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.148/2009 
 

Punctul 24  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

duratei contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, din 
proprietatea statului si a Municipiului Deva, aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva;  

D-na Muntianu Daniela 
Din partea compartimentului de specialitate, dorim o modificare în Anexa la hotărâre, să 

radiem poziŃiile 6, 9 şi 162, întrucât acestor chiriaşi li s-au încheiat deja contracte de închiriere ca 
urmare a modificărilor aprobate în şedinŃa Consiliului local din luna martie. Prin urmare, au deja 
contractele prelungite pe 1 an. 

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 Oprisiu Corina  
Comisia de protectie sociala   a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.149/2009 
 

Punctul 25   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii in 

folosinta gratuita a spatiului in suprafata utila de 52,86 mp, situat in Deva, b-dul 1 Decembrie 
nr.20B, catre Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa” – Filiala Hunedoara. 
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Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism – patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Oprisiu Corina 
Comisia de protectie sociala   a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.150/2009 
 

Punctul 26  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 46,46 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. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.151/2009 
 

Punctul 27  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a 

unui teren in suprafata de 46,46 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea SC 
Salon Mistic SRL;  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
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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. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.152/2009 
 

Punctul 28  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii 

concesiunii pentru unele terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului 
Deva, atribuita unor persoane fizice sau juridice, pentru neplata la termen a redeventei anuale;  

Dl.Jarnea Horia 
Vreau să anunŃ că doi cetăŃeni, respectiv domnul Constantinescu Ştefan la poziŃia 1 şi la 

poziŃia 7 domnul Ilieş Florin Marin au plătit redevenŃele pe anul trecut şi majorări şi am dori să-i 
radiem de pe listă. Să fie radiaŃi deoarece au plătit. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Trebuia să-l întrebaŃi şi pe domnul Inişconi. Să nu-l trecem aici, să-l sunaŃi şi să-l anunŃaŃi  
şi-i aprobăm şi lui. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Se pare că domnul Primar nu este de acord. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Să nu se retragă dacă plăteşte. Poate mai avem şi noi nevoie de dumnealui la Prefectură. 
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.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
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Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu propunerea compartimentului de 
specialitate şi a domnului Primar. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.153/2009 
 

Punctul 29  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului – 

cadru in vederea dezmembrarii, separarii si stabilirii dreptului de proprietate al beneficiarilor – 
investitori, asupra constructiilor executate in cadrul obiectivului de investitii „Palat 
Administrativ al judetului Hunedoara” la stadiul fizic actual de executie;  

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.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.154/2009 
 

Punctul 30  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local nr.516/2007 privind aprobarea Acordului intre Consiliul local al 
municipiului Deva si Asociatia Salvital Hunedoara;  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil.  
Dl.Birău Mircea 
Aş dori să ştiu dacă sunt în sală. Dacă nu, propun retragerea acestui proiect de hotărâre 

până la şedinŃa următoare când îi invităm pe reprezentanŃii Salvital. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Este cineva de la Salvital? Dacă nu este, susŃin retragerea. 

Dl.Birău Mircea 
Acum vorbim şi nu sunt prezenŃi. 
D-na Nicula Viorica 
Are legătură cu stabilirea salariului pe care noi îl finanŃăm din bugetul local pentru cele 9  

persoane. Având în vedere că în anul 2009 toate salariile din sistemul bugetar au rămas la acelaşi 
nivel aferent anului 2008 şi noi am propus modificarea hotărârii de consiliu pe care am aprobat-o 
anul trecut, în sensul acesta, adică a menŃinerii salariilor la nivelul lui 2008. Asta reflectă 
proiectul de hotărâre. 
 Dl. Birău Mircea 

Având în vedere faptul că sunt nişte oameni care salvează vieŃi… 
D-na Nicula Viorica 
Noi îi plătim, ei trebuie să aibe un salariu. Ei au solicitat aşa cum am înŃeles noi anul 

trecut, la un salariu mediu pe economie în 2009, era anul trecut când am votat noi. Adică era mai 
mare cu 30% faŃă de 2008.  Pentru că toate actele normative emise de Guvern şi pentru că şi 
veniturile sunt în scădere, noi solicităm menŃinerea salariilor la nivelul lui 2008. În caz contrar se 
aplică hotărârea pe care aŃi aprobat-o anul trecut şi salariul este mult mai mare, cu 30% mai 
mare. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Dacă amânăm pe data viitoare, cum a propus şi domnul Primar, nu pot să-şi ia salariile. 
Deci ce hotărâm, o retragem de pe ordinea de zi? 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Nu, introducem hotărârea aşa cu votul în consecinŃă şi data viitoare să fie invitaŃi aici. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Eu aş vrea să nu blocăm salariile. Aşa cum spune şi domnul Primar, să aprobăm pentru că 
dacă nu aprobăm, nu pot primi salariile majorate conform Hotărârii de Guvern, să-i invităm 
pentru data viitoare să ne spună care este situŃia şi dacă va trebui să luăm o altă hotărâre, să luăm 
o altă hotărâre în cunoştiinŃă de cauză. Cred că aşa ar fi corect. 
 Dl.łonea Vasile  

Eu înŃeleg că dacă noi aprobăm în forma aceasta proiectul de hotărâre de astăzi, nu 
înseamnă că dacă pe parcurs există posibilitate, nu se pot face modificări. 

D-na Nicula Viorica 
 Dacă noi vom avea surse suplimentare, vom propune creşterea salariilor aşa cum ne-am 
înŃeles anul trecut. 
 Dl.Ardelean Nelu  
 Domnul Primar era de acord cu retragerea de pe ordinea de zi, numai că au venit alte 
propuneri. Neputând lua salariile angajaŃii, trebuie să votăm. Data viitoare îi invităm în faŃa 
dumneavoastră să vă spună problemele cu care se confruntă şi luăm altă hotărâre. 

Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  
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Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

A fost adoptată Hotărârea nr.155/2009 
 

Punctul 31  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului teren 

inscris in CF 4661/a cu numar cadastral 352-354/2 din proprietatea Statului Roman in 
proprietatea privata a 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. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.156/2009 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea fara plata a 

autoturismului Dacia Super Nova cu numar de inmatriculare HD 12 PMD, Serviciului public 
impozite sit axe locale 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. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.157/2009 
 

Punctul 2 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind achizitia unui autoturism 

Volkswagen Sharan cu 7 locuri pentru utilizarea lui de catre municipiul Deva 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.158/2009 
 

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

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Sens giratoriu, traversare DN7 cu 
canalizare menajera si pluviala, accese carosabile aferente ERP Deva si Studiu de circulatie” 
Deva, str.Santuhalm, f.n., judetul Hunedoara; 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21  de  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.159/2009 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind încheierea actului aditional 

nr.1 la Contractul de Asociere nr.2/2009, incheiat intre Municipiul Deva si SC Central Market 
SRL 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. 
Dl. Ardelean Nelu 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

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

                     5 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. Birău Mircea, Dl.  Borca  

Tiberiu Mircea, D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 160/2009 
 

Diverse 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă mulŃumesc pentru această şedinŃă mai deosebită, în tonul şi în spiritul legii. Sper să 

daŃi curs invitaŃiei mele împreună cu toată presa, toŃi şefii de birouri şi toŃi consilierii locali, marŃi 
la ora 14 sunteŃi invitaŃi cu toŃii la Restaurantul Bachus. Mă onorează să fiŃi prezenŃi acolo de 
ziua mea de naştere. 

Dl.łonea Vasile 
Eu aş vrea să profit de faptul că este şi domnul Primar şi domnii Viceprimari şi aş vrea ca 

un serviciu din Primărie care se ocupă de asta, să verifice încă o dată autorizaŃiile la terase, unde 
li s-a aprobat amplasamentul. Unele încurcă circulaŃia. Cea din colŃ de la piaŃă încurcă, nu poŃi să 
treci. Unele am impresia, nu ştiu dar aşa sunt învăŃaŃi să se extindă. În fiecare an se tot extinde. 
Poate greşesc eu. Să se verifice şi dacă îndeplinesc condiŃiile de igienă necesare. Unele vor să 
facă activitatea aceasta dar fără să asigure şi condiŃiile necesare.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Am reactualizat absolut toate plăŃile la zi. Le-am verificat până săptămâna trecută şi 

efectiv am fost încântat de faptul că au plătit toŃi redevenŃele. Erau şi de 2 ani de zile neplătite. 
Este actualizat totul la zi. 
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Dl.Jarnea Horea 
La nivelul oraşului există o comisie formată din personal din cadrul Primărie şi poliŃişti 

comunitari care verifică fiecare terasă şi modul lor de amplasare. În ceea ce priveşte terasa de la 
Central Market abia ieri a început să pună şi nu am apucat să mergem.  

Dl.David Ioan 
Data viitoare, să se convoce în cadrul şedintei consiliului societatea care are taxiuri,  care 

îşi desfăşoară activitatea la MioriŃa. În cursul dimineŃii acesteia, dacă eram mai tânăr şi 
neexperimentat  cred că loveam 2-3 maşini. 

D-na Marian Delina 
Care maşină? 
Dl.David Ioan 
Vă rog să se consemneze ceea ce spun. Mă întrebaŃi care maşină?  Număr de maşină 

doriŃi sau ce anume? Am dat numărul de maşină, dar nu ştiu dacă-l reŃin bine. Este un Logan 
roşu cu număr de Arad. Blocarea a fost făcută de toŃi taximetriştii. Am numărat la Spital azi 
dimineaŃă cel puŃin 20. După aceea, m-am dus la Gară. La gară sunt oameni care vin cu oameni 
bolnavi, care-i urcă în tren sau îi preiau cu bagaj. Nu poŃi să mergi cu maşina acolo din cauza 
taximetriştilor. 

Soacra mea locuieşte în M2. În faŃă la M2 începând de la ştiu eu, de unde intri acolo, 
până dincolo de bancă, taximetre una lângă alta. În faŃa mea 2 taximetre. Opresc în spatele lor şi 
constat că nu se poate deschide uşa din cauza taximetrului din dreapta şi dau puŃin încet în spate 
ca să prind uşa între două taximetre să poată soacra mea să deschidă uşa că şi aşa urcă şi coboară 
greu, are 70 de ani. În momentul acela claxonează un tembel din spate, cu un Logan roşu, cu 
număr de Arad. 

Dl.Ardelean Nelu  
Sunt multe cu număr de Arad. 
Dl.David Ioan 
Ceva cu W la urmă. 
D-na Marian  Delina 
De la ce firmă? 
Dl.Panduru Carol 
Îi convocăm pe toŃi.  
Dl.David Ioan 
Claxonează. Două taxiuri în dreapta, două maşini de taxi în faŃă  cu blocarea accesului, 

intră în spate, nu dă în spate. Vede că trebuie să coboare soacra mea, în sfârşit, deschide asta uşa 
cu chiu cu vai şi coboară după care  se ia după mine şi mă claxonează până la intersecŃia cu 
MioriŃa.  Îmi pare rău că nu eram în Dacie că-l îndoiam eu în toate felurile. Problema care se 
pune este următoarea: dacă eram unul cu semnul de “începător”, dacă era o femeie? Să ştiŃi că ori 
intre într-o maşină, ori intra în alta. M-aş fi dat jos dar veneau încă 20 că ăştia sunt. Coboram jos 
şi-l învăŃam minte. Acesta este un aspect. 

Alt aspect. Sunt peste tot prea mulŃi. Am impresia că sunt mai multe maşini decât 
autorizaŃii. Nu ştiu ce se întâmplă, sunt prea multe.  

Vă mai spun o chestie. Dacă te enervează cineva în trafic că merge prea încet acela este 
taximetrist sau dacă-Ńi taie unul calea şi te bagă în tot felul de situaŃii, este tot taximetrist.  Merg 
când încet, când prea tare. 

Vreau data viitoare autorizaŃii, număr de maşini, cine sunt ăştia şi trebuie discutat ca să 
lămurim lucrurile. Altfel, o să-mi iau par în maşină, exact ca şi acel parlamentar în campania 
electorală şi o să scot parul,  dacă altă posibilitate nu avem în calitate de consilieri şi de persoane 
care hotărâm câte taximetre trebuie să avem. 

Vă rog pentru data viitoare un raport în scris de la serviciu, câte sunt, câte trebuie să fie, 
cine sunt cei cu număr de Arad, cine sunt cei cu Logan roşu ş.a.m.d. Eu aş propune reducerea 
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drastică a numărului de taximetre, sunt prea multe. Nu este staŃie de autobuz unde să nu stea, nu 
este parcare unde să nu stea. 

Dl.Cuiava Dorel 
În legătură tot cu taximetrele. Cine-i controlează pe ei?  Multe taximetre merg cu clienŃi 

în maşină şi nu eliberează bon, nu fac nimic. Circulă practic la negru. 
D-na Oprişiu Corina 
Pe cetatea noastră la început erau şase becuri, au rămas trei, acum sunt două. Cuvântul 

“Deva” nu mai este nici măcar “eva”. Este aşa de greu să punem becuri acolo? 
D-na Marian Delina 
Cetatea este în reabilitare.  
D-na Oprişiu Corina 
Sigla Devei nu mai este cum trebuie, becuri nu sunt. 
D-na Marian Delina 
Nu ştiu dacă ne mai permite reŃeaua. 
D-na Oprişiu Corina 
Două becuri să se pună. 
D-na Marian Delina 
O să verificăm. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, ne-am străduit să facem piaŃa. Am avut chiar şi un punct la ordinea 

de zi să clarificăm acolo ce se întâmplă cu redevenŃa. Am observat că vis-à-vis de piaŃă se fac 
ceva construcŃii. Eu nu ştiu să fi avizat noi alte chioşcuri. Aş ruga comisia de specialitate, care 
am înŃeles că este, dar au plecat mai repede… 

Dl.Jarnea Horea 
Sunt aici. Luni mergem cu  Biroul comercial în piaŃă să verificăm autorizaŃiile. 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să vedem puŃin. Fac mici şi am spus să reglementăm puŃin treaba aceasta, să nu 

mai fie ca la … Iarăşi este Ńigănie. HaideŃi să ne uităm un pic că eu ştiu că nu sunt avizate aşa 
ceva.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Este bună propunerea. Luni o comisie de la Primărie, eventual şi din rândul consilierilor, 

să meargă să verifice. 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să vedem, să o clarificăm, să o discutăm, ce statul are această piaŃă!  Hai să ne 

uităm că iarăşi sunt gherete peste gherete, ce-i acolo hai să vedem că arată foarte urât. 
Dl.Jarnea Horea 
O să merg cu un inspector de la Biroul comercial care se ocupă de autorizaŃiile de 

funcŃionare.   
CirculaŃia în zonă este anormală. Maşinile stau şi în faŃa pieŃei mari încărcate cu marfă şi 

în partea aceasta. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Fiecare loc de staŃie de taxiuri este prevăzut cu un număr de locuri. La Gară sunt 10 

locuri. Avem firma de blocaj. Dacă a prins 12 maşini, la 2 să le blocheze roŃile. Este un exemplu. 
Dacă sunt 20, la 10 să le blocheze roŃile. Ce ocupă în plus, să blocheze roŃile. 

Dl.Jarnea Horea 
La şedinŃa următoare trebuie modificat regulamentul de blocare şi ridicat maşini pentru 

că momentan se pot ridica doar cele care sunt parcate sub semnul de staŃionare sau oprire 
interzisă. Dacă încurcă circulaŃia trebuie să vină un politist rutier, nu poate PoliŃia Comunitară să 
intervină.  
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D-na Mateucă Mădălina 
Se poate modifica regulamentul. 
Dl. Jarnea Horea  
Da, pentru şedinŃa următoare o să modificăm regulamentul. 
D-na Mateucă Mădălina 
Există şi un regulament aprobat pentru taxi. 
Dl.Panduru Carol 
Eu vreau să punctez două probleme, una la piaŃă şi una cu taximetrele. La piaŃă, de jur 

împrejurul pieŃei este un haos acolo. Toată lumea vine, descarcă marfă, este plin de noroi acolo. 
Dacă plouă zici că eşti în  baltă. Nu se poate. Trebuie să interzicem total. Sunt cu cartofi, spală 
ceapa acolo chiar în faŃă, la intrarea principală. Nu se poate aşa ceva. Am rugat frumos pe 
domnul Vesa şi am înŃeles că din ordinul domnului Primar a introdus şi zona din jur. Este parcare 
subterană, fraŃilor. Parcăm acolo şi pe trotuare şi pe zonă verde, nu mai ştie nimeni ce este. Nu se 
poate aşa ceva.  

Vis-à-vis de taximetre, eu am spus o dată acelor lideri care au venit şi au negociat cu noi 
făcând parte şi din comisia de transporturi, le-am spus frumos ”aveŃi 300 de taximetre în Deva, 
să se stabilească clar un grafic de lucru, pe trei schimburi”, nu 300 lucrează pe schimbul unu, 
pentru că, normal că atunci nu se ajung locurile în staŃiile de taximetre. “Pe trei schimburi nu 
putem”, atunci nu-i lăsăm.  Nu pot să-şi stabilească un orar pe trei schimburi, nu se poate atunci.  
Şi noaptea vin trenuri şi trebuie taximetre. Noaptea trei, patru taximetre şi ziua este plin. Încă 
sunt care lucrează ilegal.  

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

lucrările şedinŃei.  
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