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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 24 iunie 2009,   în şedinţa  ordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.1100/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar 
Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

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

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl Borca Tiberiu, dl. 
Dobrean Robert Mircea şi dl. Oancea Nicolae Florin. Întârzie la şedinţă d-na Chişotă 
Roxana şi d-na Oprişiu Corina. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl. Ţonea Vasile  
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin în vederea prezentării 

stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 26 mai 2009 şi din data de 
11 iunie 2009 precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului local.  

Dl. Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare…”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale 
şedinţelor Consiliului local din data de 26 mai 2009 şi din data de 11 iunie 2009 însoţit 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile 
asupra conţinutului acestora.  

Sinteza procesului –verbal din data de 26 mai  2009. 
Consiliul local a fost convocat în sedinta ordinară prin Dispoziţia Primarului 

nr.923/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 23 de puncte si 3 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 25 de hotărâri, respectiv de la nr.173-197.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 26 mai 2009.  
 
 



 2 

Sinteza procesului –verbal din data de 11 iunie  2009. 
Consiliul local a fost convocat de îndata în şedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.1083/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinţă au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Ţonea Vasile. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 8 puncte. S-au adoptat 8 hotărâri, 

respectiv de la nr.198-205.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 11 iunie 2009.  
Dl. Ţonea Vasile  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 26 mai  

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 26 mai 2009 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 11 iunie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 11 iunie 2009 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 Dl.Ţonea Vasile  
 În sală sunt prezente şi doamnele Oprişiu Corina şi Chişotă Roxana. 

Stimaţi colegi, dumneavoastră la şedinţa de data trecută aţi cerut să fie prezent 
în mijlocul  

nostru pentru a avea o discuţie şi a pune la punct nişte probleme privind circulaţia din 
municipiul Deva şi prezent în sală este domnul Popşor, şeful Poliţiei Rutiere a 
Municipiului Deva. V-aş propune, înainte ca domnul Primar să prezinte ordinea de zi, să 
începem cu această discuţie pentru a nu-l ţine până la sfârşitul şedinţei. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Ca să fie mai scurtă această dezbatere, având în vedere că se tot încearcă de 
15 ani de când eu personal am fost numit de Liga Primarilor din România de a mă 
ocupa de organizarea şi reorganizarea Poliţiei în subordinea Consiliilor locale, de atunci 
încontinuu se minte, se minte.  Fiecare Ministru vine cu programul “primul punct al meu 
în noul mandat este descentralizarea Poliţiei”, “Primul meu punct ...”şi se schimbă. Cristi 
Vladu cu Blaga, Blaga cu Dejeu, Dejeu cu ....Toţi în momentul în care se văd în 
sistemul centralizat şi unic, nu mai vor să dea nimic, nu mai vor să facă nimic. În acest 
context este foarte greu să ceri comandantului Poliţiei Circulaţie să facă ceva în 
favoarea Consiliului local sau a Primarului sau a cetăţenilor municipiului Deva pentru că 
ei au un mesaj clar, au o subordine, au un sistem rigid unic în care noi putem vorbi şi 
dezbate, dezbatem de 15 ani. Măcar să aveţi încredere la acest capitol că, de 15 ani, 
Consiliul local dezbate tot felul de variante: de fluidizare, de cooperare, de încasare a 
amenzilor. Gândiţi-vă că zilnic ne sunt rupte gardurile, zilnic ne sunt deteriorare 
miliardele pe care le investim, ba unul se loveşte de sensul giratoriu, ba altul ne sparge 
semnele de circulaţie, ba altul le rupe. Nimic nu  încasăm. Tot felul de sisteme mafiote - 
ca să le spun aşa, prin sistemul de asigurări, prin sistemele de informare, destul că cei 
care pierd sunt numai consiliile locale ale municipiilor că aici nu vorbesc numai de 
municipiul Deva, toată ţara pierde enorm. Este clar că Primăriile şi Consiliile locale 
trebuie să aibe Serviciul circulaţie în subordine directă. Oamenii aceştia trebuie să fie 
bine plătiţi, bine protejaţi iar Consiliul local să fie stăpânul lor absolut nu domnul general 
de Mazepa sau domnul general Mischie sau domnul general Grigoruţ de la Primăria 
Capitalei. Atâta timp cât Ghiorghiuţ va conduce, să ştiţi că nu puteţi să-i cereţi la şeful 
Poliţiei Circulaţie mai mult decât o singură informare. La asta se rezumă la a nu-i 
periclita, în aceiaşi situaţie penibilă în care se află municipiul Deva datorită traficului, 
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datorită lipsei de personal. Gândiţi-vă că lucrează 3 sau 4 oameni. Asta o să ne spună: 
lipsa de personal, lipsa de oameni, lipsa de personal în exerciţiu pe timpul zilei, 
suplimentarea orelor ş.a.m.d. Deci, este o problemă care trebuie rezolvată. Din păcate, 
ceea ce am spus şi împotriva ministrului meu David o spun şi împotriva ministrului Nica. 
Iată trece un an, a totul este o minciună, azi mâine vara trece, nici o descentralizare, 
nimic nu se va descentraliza, eventual ne dau spitalele, astfel Consiliul local să-şi poată 
strica banii şi şcolile, pentru ca, Consiliul local să poată băga banii. Să nu-i bage 
Guvernul României care era dator, chiar dacă prin atribuţii pot să detaşeze aceste 
spitale, aceste şcoli, Consiliului local dar, să asigure finanţarea lor. Spune expres Legea 
administraţiei nu se mai încarcă nici un Consiliu local cu sarcini suplimentare fără ca ele 
să fie acoperite de mijloace financiare. Trăim aceiaşi dramă de 15 ani şi vă spun din 
punctul meu de vedere, a unui primar cu mare experienţă în acest domeniu: 
descentralizare nu fac. Nici spitalele şi nici şcolile nu le-au dat şi nu cred că ni le vor da 
până la 1 ianuarie că eu nu cred că pe timp de vară va lucra domnul Ministru Balzac de 
la Monaco, cu spitalele să ni le dea la 1 septembrie cum s-a promis, nu. Ni le vor da la 1 
ianuarie, dacă ni le vor da, după alegerile prezidenţiale. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pentru că se face politică, aş vrea să spun că aţi avut Guvernul timp de 3-4 ani şi 
Ministru de Interne  timp de 2 ani de zile. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu discutăm acum. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Domnul Tăriceanu trebuia să le rezolve.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Kovacs, domnul Tăriceanu şi-a făcut datoria, din păcate.  

 Dl.Ţonea  Vasile 
 Discuţiile degenerează şi sunt pe lângă. Punctul de vedere al domnului Primar, 
mie mi se pare pertinent dar, atenţie că dacă o să se dea prea multe sarcini şi prea 
puţini bani, o să cădeţi dumneavoastră într-o capcană. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Aşa este, am spus-o şi o ştiu.  
 Dl.Ţonea Vasile 

Eu vreau să-l cred pe domnul Popşor de bună  intenţie. Eu sunt convins că 
dumnealui este animat de dorinţa de a fi linişte în municipiu, de a face bine, acum cât 
poate şi cât îi permit atribuţiile şi funcţia. Să-i dăm cuvântul domnului Popşor să-şi 
spună punctul de vedere. 

Dl. Popşor Cristian 
Referitor la ce spunea domnul Primar, cu evenimente rutiere în care este afectat 

domeniul public referitor la indicatoare, vom întocmi documentele necesare dar rugăm 
ca cineva din cadrul Primărie să şi vină să le ridice. Probabil de aceea se întâmplă 
situaţii în care nu se recuperează nimic.  

În al doilea rând, referitor la sistematizarea în municipiul Deva. Ar trebui, tot în 
colaborare cu Primăria, cu dumneavoastră, să ne sprijiniţi în vederea schimbării tuturor 
indicatoarelor rutiere pentru că nu mai sunt la standardele care sunt necesare. Ar trebui 
indicatoare reflectorizante pe timp de noapte şi pe Calea Zarandului pentru că nu sunt 
vizibile şi cele care sunt vizibile nu sunt toaletate. Aţi văzut Calea Zarandului este cum 
este, plouă, apa pluvială nu se scurge niciunde şi sunt problemele care sunt. 

Deci, aş dori, având în vedere că sunt toţi consilierii la această şedinţă, referitor 
la trecerile de pietoni de la Opera şi Piaţa agroalimentară, acolo ar fi necesar şi am 
înţeles că dumneavoastră aveţi un proiect şi aţi dori să faceţi o construcţie mai mare, să 
aprobaţi în Consiliu local montarea unor semafoare la buton pentru pietoni. Singurul loc 
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unde se ştranguleală traficul rutier din municipiul Deva este bulevardul Decebal, între 
Opera şi Piaţa agroalimentară. Acolo dacă am pune nişte semafoare la buton pentru 
pietoni nu ar mai trece fiecare pe unde-l taie capul. 

O problemă mare este pe 22 Decembrie şi ne-am adresat prin adresă la Primărie 
să monteze limitatoare de viteză. Acolo am avut pe trecerea de pietoni un mort şi un 
rănit grav într-un interval de o săptămână. 
 Dl.Panduru Carol 
  Am fost unul dintre cei care am solicitat prezenţa domnului comisar la o şedinţă 
de  consiliu pentru că sunt anumite probleme. După ce a spus domnul Primar, unele 
probleme am vrut să le ridic şi eu. Sigur colaborarea cu Primăria, atâta timp cât dânşii 
nu sunt subordonaţi Consiliului local, este foarte grea. Chiar dacă justificările sunt bine 
venite din partea dânşilor, şi noi avem justificări. Nu există colaborare deoarece nu sunt 
subordonaţi Consiliului local.  
  Pentru ce v-am solicitat? Sunt câteva neclarităţi. Pe 1 Decembrie, pe partea 
dreaptă spre statuia lui Decebal cum stai spre Prefectură sunt locuri de parcare. Pe 
partea stângă, dacă nu sunt indicatoare de oprirea interzisă, să parcheze în aşa fel 
încât sau să stabilim de comun acord cu dumneavoastră ca maşinile dacă parchează 
să parcheze pe lungul benzii pentru că altfel ocupă ambele benzi şi vom fi nevoiţi să 
intrăm pe contrasens, să încălcăm linia continuă. Atunci, nu este normal, mi se pare 
nelalocul lui. Situaţii de genul acesta mai sunt şi în alte locuri.  
 Sigur că, aşa cum a spus domnul Primar, dumneavoastră o să spuneţi că nu 
este personal.  Sigur că nu este. Am venit de atâtea ori la dumneavoastră şi aţi spus că 
aceasta este situaţia pe tot municipiul şi dacă este chemat la accident s-a dus şi nu 
aveţi pe cine trimite sau să facă ceea ce trebuie.  

În acelaşi timp mai este o situaţia când pe bulevardele sau pe acele străzi unde 
s-au creat acele parcări oblice, parchează maşini efectiv şi blochează alte maşini. 
Parchează pa banda de circulaţie şi nu este normal până la urmă. Sunt agenţi care fac 
poze unde este “oprirea interzisă”, sigur că nu fac poze aiurea, fac poze unde li se 
spune dar părerea mea este să umble totuşi în locurile mai esenţiale. Nu ştiu, au un 
plan de făcut, amenzi? Dacă au un plan de amenzi să facă, nu ştiu, este foarte bine să 
meargă. Să meargă într-o zonă pozează 10 şi le-a luat banii.  
 Este o inadvertenţă şi ar trebui colaborarea aceasta, chiar dacă nu sunt 
coordonaţi de Consiliul local, să fie un pic mai eficientă. 
 Dl. Popşor Cristian 
 În ceea ce ne priveşte pe noi, ori de câte ori ne-aţi solicitat am venit. Eu zic că 
avem o colaborare bună cu dumneavoastră. Deci, când ne-aţi solicitat, noi am venit.  

Referitor la parcări pe bulevardul 1 Decembrie unde spuneţi dumneavoastră, 
dacă tot prin bunăvoinţa Consiliului local s-a găsit soluţia de a construi aceste parcări, 
trebuia acelaşi lucru să-l faceţi pe celălalt sens de mers. Atunci, ar fluidiza traficul rutier. 
Este trotuar dar după cum aţi văzut pe trotuar se contruiesc terase. Părerea mea este 
că ar trebui desfinţate terasele şi făcute parcări pentru maşini. 

Al doilea punct de care aţi vorbit dumneavoastră, este oprirea în spatele altei 
maşini. Atâta timp cât noi facem adrese şi dumneavoastră nu luaţi  măsuri de montare a 
indicatoarelor cu “oprirea interzisă”, nu putem să-i sancţionăm, nu avem bază legală 
pentru că nu este indicator.  

Aţi văzut şi pe bulevardul Iuliu Maniu cum se urcă de la gară spre piaţă opresc 
oamenii şi nu este indicator şi nu putem să dăm amenzi. 

Dl.Panduru Carol 
Blocarea unei maşini nu este interzisă de lege, a se bloca o maşină chiar dacă 

nu există indicator?! 
Dl. Popşor Cristian 



 5 

Plan de amenzi nu avem.   
Dl. Panduru Carol 
Am întrebat doar. 
Dl.Popşor Cristian 
Important este tot municipiul Deva. Dacă un cetăţean sună la 112 şi spune că 

unul cu scuterul face raliu prin Micro 15,  mergem în Micro 15. De obicei pe timp de zi, 
pe schimbul 1 şi schimbul 2, de obicei avem câte un echipaj format din 2 agenţi de 
circulaţie. După-masa, în funcţie de perioada de concediu, avem câte două echipaje 
formate din 4 oameni. Pe timp de noapte asigurăm serviciul 24 din 24 pe 3 schimburi: 2 
oameni dimineaţa, 4 oameni după-masa şi 2 oameni noaptea. Am dat 2 oameni după-
masa întrucât numărul accidentelor de circulaţie este foarte mare între orele 14-22. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Legat de ceea ce s-a discutat acum, propunerea cu privire la B-dul 1 Decembrie. 

Nu are sens să rămână pe o bandă de circulaţie 2 sensuri de mers, pe o bandă sens de 
mers şi pe cealaltă să fie parcare. Pe banda dinspre Mureş, să facem în diagonală acea 
parcare şi facem doar două benzi de circulaţie, împărţim bulevardul 1 Decembrie pe 
două benzi de circulaţie, pe partea stângă parcări oblice să încapă mai multe maşini 
parcate pe partea stângă în sensul de mers către blocul turn, către Casa de cultură şi 
să fie şi pe o parte şi pe alta un sens de mers. Atunci, este fluidizat traficul şi sunt mai 
multe locuri de parcare până facem acele parcări de care spunea domnul comisar. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Aş vrea să răspund. Consiliul local Deva a făcut acest efort ca în anii trecuţi să 
asigure o zonă de parcări mult mai mare decât în alte municipii din România. La nivelul 
numărului de locuitori, Consiliul local Deva stă cam de două ori mai bine decât 
următorul după noi, ca număr de locuri de parcare.  
  Din punct de vedere al străzii Calea Zarandului şi a celorlalte locuri care nu s-au 
putut realiza, este normal ca fiind un an de criză să oprim şi să fim precauţi la ce se va 
întâmpla de acum înainte. Mai creşte traficul, nu mai creşte.Vedem peste tot maşini 
ridicate, maşini în leasing care te trezeşti că o ai în faţa casei şi mâine nu o mai ai că 
vine asociaţia şi ţi-o ridică. În situaţia aceasta am oprit aceste investiţii pe care nu le-am 
făcut uşor, s-au făcut cu efort. Nu trebuie să ne spună nici Poliţia, nici cetăţenii măcar, 
că trebuie să le facem. Le făceam oricum în continuare unde se putea făceam şi 
asiguram locuri de parcare. Din păcate situaţia economică nu ne mai permite să ne mai 
hazardăm cel puţin în următorii 2 ani la asemenea investiţii. În acest context, trebuie să 
gândim împreună o altă variantă de fluidizare a traficului şi în nici un caz de investiţii. 
 Dl. David Ioan 
 Nu aş vrea să ridic probleme noi, dar vă rog să notaţi că sunt câteva chestiuni 
care efectiv ţin numai de serviciul de circulaţie. Sunt anumite situaţii pe care nu le poate 
rezolva decât Poliţia de la circulaţie. Anumite amenzi nu le poate da decât Poliţia de la 
circulaţie. Degeaba încearcă Consiliul  local să facă aia sau cealaltă, să reorganizeze 
parcările, să facă ştiu eu ce pentru că sunt sarcini care  efectiv îndreptăţiţi prin lege  nu 
sunt decât poliţiştii.  

Vreau să dau câteva exemple pe care vă rog să le reţineţi. Se practică foarte 
multă taximetrie clandestină. În afară de dumneavoastră nimeni nu poate lua măsuri 
împotriva lor.  Vreau să spun, măsuri ar fi dar nu sunt eficiente.  

A doua chestiune. Acolo unde este semnul de “oprirea interzisă”, acolo stă tirul. 
Nu-l poate potoli decât poliţistul cu caschetă albă pe cap. 

Dl. Popşor Cristian 
Ce stă? 
Dl.David Ioan 
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Tirul. Unde este semnul de “oprirea interzisă” acolo se opreşte tirul pe Calea 
Zarandului şi se ajunge la blocajele care sunt.  Sunt şi alte zone dar vorbesc de Calea 
Zarandului. 

Dacă cineva parchează pe un loc interzis şi să zic că blochează circulaţia, sigur 
că acel agent ar trece după-masa pe acolo, poate să-l pescuiască dar nu am auzit de 
amenzi de parcare, nu am auzit pe cineva să se plângă “măi, m-a amendat Poliţia că 
am parcat aiurea”. Astea sunt chestiuni. Ştiu că sunt probleme foarte mari.  
 Dl. Popşor Cristian 
 Domnule consilier,… 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Popşor, haideţi să ascultăm mai departe. Răspundeţi la final la toate 
pentru că mai sunt 2-3 consilieri şi le daţi răspuns. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Datorită faptului că sunt anumite ore de vârf şi anumite perioade din an, 
sărbători, ş.a.m.d. când practic se blochează circulaţia pe anumite sectoare, ar trebui 
identificate nişte zone pe care să fie sens unic. Deci, să se facă un studiu de trafic prin 
care să se identifice unde ar fi necesar să se facă străzi cu sens unic altfel se 
blochează circulaţia de Paşti, de Crăciun, la anumite ore când ies copii de la şcoală. 
Sunt situaţii în care cred că s-ar impune să fie străzi cu sens unic. Poliţia împreună cu 
cei din Primărie de la Urbanism ar trebuie să găsească o soluţie. Astea sunt străzile, 
mai largi nu le putem face.  
 Dl. Cuiva Dorel 
 Am o întrebare pentru domnul comisar. Ce face Poliţia în privinţa aşa zişilor pitaţi 
auto care stau zilnic atât la Mc Donald cât şi în staţie la Opera? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Răspunde în momentul în care va fi în subordinea dumneavoastră. Vă dau eu 
răspuns. În spatele fiecărui pirat se află un comandant de Poliţie, un şef de 
descentralizate, un şef de Gardă, un şef de la Procuratură, un şef de la Justiţie. Puteţi 
să o spuneţi pe şleau şi să fie consemnat în procesul – verbal, nu ca domnul Kovacs să 
…. 

Dl.Ţonea Vasile   
Trebuie probe. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Este datoria Consiliului local să stârpească, nu a Poliţiei circulaţiei şi asta vă 

spun sigur că asta o să spună comandantul Poliţiei circulaţie, că nu este atributul lor 
expre să urmărească piraţii. Acolo stă Poliţia Comunitară împreună cu Garda, împreună 
cu Fiscul, împreună cu Autoritatea Rutieră Judeţeană dar în spate la fiecare pirat este 
cineva, că nu există să nu poţi să stârpeşti. Sunt oameni care plătesc impozite la 
Consiliul local, la Statul Român, impozite mari, sunt cei care au făcut investiţii, care au o 
autorizare din partea Consiliului local  Deva îndreptăţită şi din păcate suferă pentru că la 
fiecare colţ de stradă există un pirat care ia 30 de cetăţeni şi cărora în loc de 2 lei pe 
bilet le ia jumătate de preţ şi îi duce până la Hunedoara, până la Orăştie. 

Dl. Popşor Cristian 
 Doresc să răspund în 2 minute. În situaţia în care ne-aţi putea sprijini, ştim că 
este un an de criză, să vă rezolvăm problema asta pe Decebal, la Opera şi Piaţa 
agroalimentară, două semafoare la buton pentru pietoni şi am fluidiza traficul rutier. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Vă dăm un răspuns. Pentru anul acesta, am avut acest proiect prin care două 
treceri pietonale de la Opera şi de la Piaţă, să fie reduse la o singură  trecere 
subterană. Era prima trecere subterană din municipiui Deva. Am oprit acest proiect 
pentru 2010. În 2010, în ianuarie, vom promova acest proiect de trecere subterană, 
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prima, din municipiul Deva.  Atunci, am exclus Opera, am exclus două treceri şi automat 
am fluidiza circulaţia.  

Dl. Popşor Cristian 
 Referitor la piraterie aveţi dreptate. Este foarte greu să demonstrăm această 
piraterie. Noi oprim pe acel pirat pe care-l ştim cu ce maşină face, ajungem la faza în 
care îl identificăm pe el şi sunt 3-4 persoane în maşină. “Domnule, uite, domnul face 
piraterie, vă rog să veniţi să daţi declaraţie”. Omul spune “domnule, nu dau nici o 
declaraţie”. Noi nu putem să-l obligăm să dea declaraţie. Îi fac procesul-verbal că ştiu 
de la 2,3, 4 că face piraterie, îl sancţionez, îi dau 250 de milioane amendă, merge în 
instanţă şi în instanţă îi cheamă pe cei 4, că el îşi aduce 4 oameni.  “Du-te domnule că 
nu i-am dat nici un ban, m-a dus omul aşa!”. Este foarte greu să demonstrăm această 
piraterie. 
 Referitor la sensurile unice, domnul Primar a mai adus în discuţie sensurile 
unice. Suntem de acord unde dumneavoastră hotărâţi să facem sensuri unice. Prin 
sensurile unice create vom crea multe locuri de parcare. Să creăm un sens unic, nu 
înseamnă investiţie, montăm nişte 
 
 indicatoare, 2-3 indicatoare şi am creat sensuri unice atât pe bulevardele principale cât 
şi pe străzile lăturalnice din municipiul Deva. 
 Referitor la sancţiunile pe oprire şi staţionare, sancţiuni de parcare, când doriţi 
dumneavoastră domnule consilier, veniţi şi numai pe raza municipiului Deva vedeţi câte 
sancţiuni sunt date la oprire şi staţionare. Sunt foarte multe dar vreau să vă întreb pe 
dumneavoastră câte dintre ele sunt încasate. Noi sancţiuni aplicăm foarte multe dar 
prea puţine sunt încasate. Omul de bună credinţă la noi în România plăteşte şi mai sunt 
persoane care nu mai locuiesc la domiciliul respectiv şi nu şi-au mai perfectat actele, 
toate îi merg acolo şi ia-l de unde nu-i. Ajung la dumneavoasrtră la Primărie şi nu aveţi 
posibilitatea să-l încasaţi. Dacă toate sancţiunile – şi ar exista conştiinţă la noi la români 
– ar fi plătite, vă spun eu că nu ar fi nici o problemă.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Noi am fost sesizaţi şi de către taximetrişti să rezolvăm această problemă şi 
Consiliul local lucrează la un regulament. Vreau să cerem sprijinul Poliţiei rutiere să 
prindem în regulamentul pe care-l realizăm acum toate problemele pe care le-au găsit 
dânşii în neregulă pe parcursul controalelor pe care le-au făcut iar controalele care se 
vor face după ce regulamentul intră în funcţiune, împreună cu reprezentanţi ai 
executivului care sunt şi vor fi desemnaţi pentru aceste controale, să aibe eficienţa care 
ne-o dorim noi. Ca să rezolvăm aceste probleme, să vedem cine nu este în regulă, cine 
nu are documentele în regulă, unde sunt… pentru că aşa cum spunea şi domnul 
Primar, dacă nu suntem foarte serioşi şi dacă nu rezolvăm printr-o reglementare a 
Consiliului această problemă, de fiecare dată când găsim o neregulă ea ne scapă de 
sub priviri pentru că nu există nici o reglementare la nivel de municipiu prin care să 
stopăm această piraterie. 

Cred că, în al doilea rând ar trebui să facem un studiu împreună cu Poliţia 
circulaţie, să vedem care ar fi soluţia cea mai bună. Aşa cum vedeţi, fonduri nu avem 
foarte multe pentru investiţii şi cred că ar fi bine să facem un studiu pe circulaţie să 
vedem unde. Colegul avea dreptate, cred că soluţia ar fi să facem câteva sensuri unice. 
Asta ar rezolva şi problema parcărilor şi să vedem unde şi cum am putea să amplasăm 
aceste sensuri unice. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Îmi rezerv un drept de replică la ce spunea domnul Primar dar altădată. Pe mine 
mă interesează  nişte străzi unde circulă foarte mulţi oameni în vârstă. Cea mai 
circulată este strada Împăratul Traian. Pe această cale vreau să mulţumesc Poliţiei 
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rutiere că a luat nişte măsuri deosebite, a amplasat un radar acolo şi a dat foarte multe 
amenzi şi încetul cu încetul s-au redus cei cu viteză. Singura care nu şi-a făcut datoria a 
fost Primăria cu toate că domnul Primar sau domnul Viceprimar – nu mai ştiu cine – a 
spus la domnul director să monteze acolo limitatoare de viteză în dreptul celor două 
imobile ale noastre, că nu poate să stea radarul de Poliţie toată ziua numai acolo. Este 
deosebit de important. Eu tot am spus, în faţă la C.A.R.-ul pensionarilor este posibil din 
curtea noastră să iasă direct în şosea.  
 A doua chestiune. V-aş ruga în momentul în care se stabilesc străzile pe care o 
să fie sens unic, Împăratul Traian să fie luat în calcul. Îl rog pe domnul director, daţi-ni-le 
nouă dacă nu aveţi oameni să montăm limitatoarele de viteză.  Trebuie să vină un 
accident acolo, a unor  oameni în vârstă care nu aud bine, care nu văd bine şi din curte 
ies direct în stradă?! Nu se poate aşa ceva! Degeaba tot discutăm, discutăm de 2 ani 
de zile. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Domnul Kovacs a sesizat de mult problema aceasta însă din păcate la ora 
actuală nu avem limitatoare de viteză şi domnul Viceprimar ştie. Am început derularea 
unui proiect pentru a achiziţiona aceste limitatoare şi vom pune inclusiv pe Împăratul 
Traian dar şi în alte zone ale municipiului. 
 Dl.Panduru Carol 
 Problema este în felul următor. Eu am solicitat prezenţa dânsului aici şi am 
crezut că dacă vine nu ne acuzăm că nu facem aia şi că ăla nu face aia. Am dorit să fie 
o colaborare şi să găsim soluţii în condiţiile de faţă nu să tranşăm, să facem şi să 
dregem. La condiţiile pe care le avem să găsim soluţii. Nu acuzăm pe nimeni. Deci, să 
găsim soluţii de rezolvare a acestor probleme. Dumneavoastră aveţi legea în mână, noi 
putere locală. Facem un proiect de hotărâre, dumneavoastră spuneţi ce aţi dori şi cum 
v-ar ajuta pe dumneavoastră mai ales că nu aveţi personal suficient, ce trebuie să 
facem noi, o colaborare şi astfel să găsim soluţii.  

Dl.Ţonea Vasile   
 Domnule Popşor, noi colaborăm cu dumneavoastră şi până la regulament. Până 
atunci eu zic că există premiza de o bună colaborare între autorităţile locale şi Poliţia 
rutieră. Cred că este bine să se comunice ca dumnealor să-şi rezolve problemele. Până 
la o descentralizare care să aducă în subordine Poliţia, trebuie o colaborare la nivel 
local. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Au mai mulţi consilieri tot felul de păreri, nu numai dânşii ci şi toţi cetăţeni 
municipiului. Sunt tot felul de probleme. Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că este în 
execuţie un studiu de trafic pe raza municipiului Deva. Eu zic că putem să ne dăm cu 
părerea fiecare în parte, să dăm soluţii dar să aşteptăm rezultatul acestui studiu şi în 
funcţie de rezultatul studiului să luăm măsurile necesare. Studiul este făcut de 
specialişti. 
 Dl.Popşor Cristian 
 Dumneavoastră puteţi să realizaţi foarte uşor pentru municipiul Deva o soluţie 
ideală şi ieftină şi fiind un buget de criză se poate realiza foarte uşor. Cum spunea şi 
domnul consilier, noi nu ne acuzăm unii pe alţii. Colaborarea în ceea ce ne priveşte pe 
noi faţă de dumneavoastră este bună.  Pe domnul consilier cu pensionarii acum l-am 
văzut prima dată dar vreau să vă spun că acolo este o problemă, este o problemă 
mare. Noi am pus radarul şi nu se cade ca radarul să-l pui pe strada Împăratul Traian 
unde am stat câteva ore şi a trecut o maşină dar, acolo nu există trotuar, sunt 
pensionari, sunt handicapaţi acolo. Am fost şi eu acolo. Domnul are perfectă dreptate. 
Sensurile unice – este adevărat că s-au făcut sensurile astea giratorii care sunt foarte 



 9 

utile, dar nu sunt sensuri unice. Prin sensul unic câştigăm mult, foarte multe locuri de 
parcare. 
 Referitor la taximetrişti. S-au dat nu ştiu câte locuri de autorizaţii fără să vă 
gândiţi sau probabil v-aţi gândit că nu sunt locuri de parcare şi debarcare.  
 Iarăşi trebuie să analizaţi oportunitatea creării spaţiilor mijloacelor de transport în 
comun. Nu este posibil. Am fost pus în situaţia să mă duc cu cineva de la Primărie să 
marcăm staţie de mijloc de transport pe banda 1. Eu nu sunt de acord şi nu am fost de 
acord şi am plecat. Nu se poate! Creaţi nişte anveole. Sunt investiţii dar trebuie făcute. 
Eu nu pot să amendez un om, cu toate că eu pun “oprire interzisă” pe partea carosabilă  
şi este oprit în staţie că aia nu este staţie. Acela mă contestă în instanţă şi mă câştigă. 
Îmi spune clar regulamentul ce înseamnă staţie, staţia mijloacelor de transport în comun 
ceea ce la noi, pe raza municipiului Deva, nu ştiu dacă avem două sau trei şi unde le 
avem nu sunt. Sunt puse nişte indicatoare care spun unii care le-au montat că sunt 
staţii de autobus. Oprim o persoană să o sancţionăm care are cât de cât carte şi are un 
prieten avocat, o câştigă că spune:” domnule, ce spune cartea? Cum arată un indicator 
de staţie auto? Aşa. Acela ce indicator este?”.  
 Vreau să vă mai spun încă o problemă, sunt multe. Eiberaţi autorizaţie de 
construcţie şi nu solicitaţi avizul Poliţiei rutiere. Se fac lucrări. Am văzut că ridicaţi 
problema indicatoarelor de pe carosabil. Atâta timp cât omului nu i se cere avizul Poliţiei 
rutiere, noi ce să-i facem? Dumneavoastră aveţi obligaţia când montaţi un indicator sau 
orice schimbare la nivelul  traficului rutier, să cereţi avizul Poliţiei rutiere, lucru care nu 
se întâmplă. 
 Când ajung la Primărie, la domnul Viceprimar în birou, nişte indicatoare montate 
într-un giratoriu. Nu mă întrebaţi pe mine că nu aveţi avizul nostru.  
 Dl.Ţonea Vasile 
 Eu sper că s-au reţinut aspectele astea. 
 Dl.Popşor Cristian 
 Când eliberaţi aceste autorizaţii care sunt pe domeniul public, pe trotuare, se 
afectează traficul pietonal şi traficul rutier, să cereţi avizul de la noi, să ne cereţi prin 
autorizaţia de construcţie, cine o eliberează  că nu ştiu cine o eliberează.   
 Astea sunt lucrurile. Referitor la colaborare, de câte ori ne-aţi solicitat noi am 
venit dar invers, când am avut probleme cu taximetria, au venit reprezentanţi ai 
dumneavoastră, s-au uitat şi au plecat.  
 La Consiliul Judeţean s-a dat o hotărâre de Consiliu Judeţean prin care au 
inspectori în cadrul Consiliului Judeţean care aplică sancţiuni. Nu este treaba mea, că 
nu sunt subordonat Primăriei, dar să vedeţi câte sancţiuni au fost aplicate de biroul care 
se ocupă de aşa ceva la transportatori, la transportatorul în comun sau taxiuri.   
 Aici trebuie lucrat, la dumneavoastră, părerea mea, în grădină. 
 Dl.Ţonea Vasile 

Nu, şi la noi! 
 Dl.Popşor Cristian 

Mai mult la dumneavoastră. 
 Dl.Ţonea Vasile 

Nu este nimeni perfect. 
 Dl.Popşor Cristian 

Nu am spus că suntem perfecţi dar ca să avem o circulaţie fără probleme, atunci 
când spunem “avem două accidente unul mortal şi altul grav pe trecerea de pietoni, 
montaţi indicatoare”, lucrul acesta să se facă. Aşteptăm, se face un studiu acum dar 
studiul acesta este la dumneavoastră în grădină. Când venim în operativă şi spunem 
“domnule, au murit trei oameni acolo”, trebuie să facem ceva pe sectorul acela de drum.  
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Aţi văzut că sunt în oraşele mari trecerile de pietoni sunt mai ridicate decât 
partea carosabilă. Să încercăm asta. Trebuie lucrat mult.Aţi văzut că arată şi la televizor 
că cei mai mulţi oameni mor ca pietoni şi responsabili până acum eram noi dar acum nu 
mai suntem noi. 
 Vă multumesc şi sper că nu am deranjat. Mă bucur că m-aţi invitat şi mă bucur 
că m-aţi primit. Aceiaşi discuţie a fost la Primăria din Petroşani şi nu au discutat cu şeful 
Poliţiei rutiere de acolo. L-au inviat şi nu au ridicat această problemă  de faţă cu el.  
 Dl.Ţonea Vasile 

Vă mulţumim pentru prezenţă. 
 Dl.Popşor Cristian 
 Noi aplicăm amenzi şi la birou unde se urmăresc, să se vadă dacă s-au şi 
încasat. 

Dl.Ţonea Vasile 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
1. Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Fundaţia Conexiuni pentru 

realizarea proiectului „Tabără la Arras pentru 12 tineri deveni” în perioada 20 
iulie – 01 august 2009; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.543/2005 privind înfiintarea 

Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva, cu modificările ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Constituirea Comisiei de evaluare a performantelor manageriale precum şi a 

modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management de către d-
na Filip Vasu Lia Mlădiţa, Director al „Casei de cultură Drăgan Muntean” din 
subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea executării unor lucrări suplimentare la investiţia „Blocuri de 

locuinţe sociale Deva, str.Prelungirea Zăvoi”; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic 

Zonal pentru „Construire case D+P+M, blocuri D+P+2, spaţii comerciale, bar 
cu terasa, sală de bowling, azil de bătrâni, spaţii de joacă pentru copii” Deva, 
zona Archia-Cristur, f.n., judeţul Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Construire locuinţă familiala P+1, filigorie, împrejmuire teren” 
Deva, zona Archia, f.n., judeţul Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Realizare locuinţă familială cu D+P+M nivele, împrejmuire 
perimetrala, fosa septica cu decantor” în municipiul Deva, Prelungire strada 
Viilor f.n., judeţul Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Construire locuinţă personală P+M” Deva, zona Archia, f.n., 
judeţul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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9. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
„Construire locuinţă D+P+M, foişor, fosă septică, alee betonată” Deva, Aleea 
Cascadei, f.n., judeţul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinţă D+P+M şi împrejmuire teren” Deva, str.Prelungire 
Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Ansamblu rezidenţial – 32 locuinţe familiale D+P+M” Deva, zona Archia-
Bejan, judeţul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinţă individuală P+M” Deva, str.Vulcan, f.n., judeţul 
Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere pe structură independentă pe toate nivelele a celor 115 camere de 
cămin” Deva, Aleea Romanilor, bl.12, judeţul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile statului situată în Deva, 

str.Bejan, bl.76, sc.3, et.2, ap.52 în baza Decretului – lege nr.61/1990, catre 
titularul contractului de închiriere Corodescu Gheorghe şi familia acestuia, 
Corodescu Ionel şi Corodescu Ana-Maria; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea 

în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, 
str.1 Mai, nr.27 – fostă T.Maiorescu – aflate în administrarea Serviciului public 
local de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind 

aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate 
în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Serviciului 
public local de asistenţă socială, cu modificările ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 

privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor 
situate în imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea 
Serviciului public local de asistenţă socială; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind 

aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str.N.Grigorescu 
nr.45 B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate 
în imobilul din Deva, str.N.Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea 
Serviciului public local de asistenţă socială; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea listei nominale cu solicitantul declarat eligibil pentru acordarea de 

subvenţie de la bugetul de stat prevăzută în Programul naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



 12 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
20. Exprimarea acordului prealabil scris al Consiliului local al municipiului Deva 

pentru aprobarea subînchirierii de către Partidul Alianţa Socialistă a unei părti 
în suprafaţă de 25 mp., din spaţiul situat în Deva, str.1 Decembrie nr.20 B; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.406/2008, 

privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.298/2006, cu 
modificările ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.153/2009; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Faţă de ordinea de zi prezentată propun suplimentarea cu următoarele 

proiecte de hotărâre: 
 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.205/2009 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru investiţia “Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva” 

      2. Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, modernizarea  şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a Liceului Pedagogic „Sabin Dragoi” Deva” la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente 
proiectului;  
 
Dl.Ţonea Vasile  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  şi completată         
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct.2-4, 19, pct.suplimentare 1, 2 se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la punctele: 1,5-13 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele 14-18, 20-22 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.   
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul  3 necesită vot secret. 
 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Consiliului local al municipiului Deva cu Fundaţia Conexiuni pentru realizarea proiectului 
„Tabără la Arras pentru 12 tineri deveni” în perioada 20 iulie – 01 august 2009; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
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Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Pe mine m-ar interesa numele acestor copii şi salariile părinţilor şi dacă şi anul 
trecut au  

fost aceiaşi copii în Franţa. 
 D-ra Nuţu Silviana 
 O să pregătim răspunsul pentru şedinţa următoare. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.206/2009 
Punctul 2  

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

Hotărârii Consiliului local nr.543/2005 privind înfiintarea Serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările 
ulterioare;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.207/2009 

Punctul 3  
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constituirea 

Comisiei de evaluare a performanţelor manageriale precum şi a modului de îndeplinire 
a prevederilor contractului de management de către d-na Filip Vasu Lia Mlădiţa, 
Director al „Casei de cultură Drăgan Muntean” din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 1 al  proiectului de hotărâre necesită vot 
secret. 

S-a primit un act suplimentar prin care se explică cine trebuie să facă parte din 
comisie. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Ţinând cont de adresă, propun din comisie să facă parte: Adriana Ardeu, 

Mariana Hasa, Ioan Sicoe şi Daniel Ioanes. 
Dl.Ţonea Vasile  
Alte propuneri nu mai sunt. Sunt oameni de specialitate şi corespund legislaţiei în 

vigoare. 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
            Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabile, 18 voturi 

valabil exprimate. 
            Comisia de evaluare: 

- D-na Nicula Viorica – 18 voturi “pentru”; 
- D-na Adriana Ardeu - 18 voturi “pentru”; 
- D-na Maria Haşa - 18 voturi “pentru”; 
- Dl. Ioan Sicoe -18 voturi “pentru”; 
- Dl.Daniel Ioanes - 18 voturi “pentru”; 
- D-na Felea Diana -18 voturi “pentru”; 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.208/2009 
Punctul 4  

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

executării unor lucrări suplimentare la investiţia „Blocuri de locuinţe sociale Deva, 
str.Prelungirea Zăvoi;  
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Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu am studiat ieri devizele de lucrări şi tot ce cuprinde aceste lucrări 
suplimentare. Mi-a  

atras atenţia că noi acum am renunţat la soluţia de acoperire a teraselor. La unele 
blocuri s-a făcut hidroizolaţie, deci am cheltuit bani şi acum se face acoperiş.  

Eu vreau să întreb şi azi  am întrebat şi pe doamna dar prea târziu şi nu avea 
cum să-mi răspundă, dar cer să-mi facă în scris răspuns la întrebarea de azi, la cât s-a 
ridicat când a făcut toate lucrările astea suplimentare, la cât s-a ridicat preţul pe metru 
pătrat înglobând tot ce s-a cheltuit până acum? Sunt 49,68% lucrări suplimentare. 

D-na Petrica Mihaela 
În primul rând nu am făcut pe metru pătrat un astfel de calcul că ne-a spus abia 
la  

începutul şedinţei. Soluţia pentru tip acoperiş şarpantă s-a luat pentru că iniţial a fost tip 
terasă necirculabilă, cu material hidroizolant mai modern. Ştiţi prea bine că sunt atâtea 
societăţi de cablu, care vin, se urcă şi se strică acest terasament. Pentru noi, soluţia 
ideală ar fi cu şarpantă.  

Pentru cealaltă solicitare, cu valoarea pe metru pătrat, am să-i răspund doamnei 
în cel mai scurt timp în scris. 
 Dl. Borbeanu  Simion 

Dacă tot s-a ajuns la discuţia aceasta cu cablul, nu ştiu cum se autorizează 
aceste cabluri care se întind prin tot oraşul ca un păienjeniş de la un bloc la altul, dacă 
există autorizaţie de construire pentru asemenea cabluri. 

D-na Predoiu Olga 
Da. 
Dl.Borbeanu Simion 
Există?! Astea sunt rezolvări pentru secorul XXI să intinzi de la un bloc la altul 

cablurile după cum îţi vine?!  Aşa ceva este inadmisibil! În alte oraşe şi pentru patcablul 
care se pozează pe bloc trebuie cerut aviz tehnic pentru potrivirea culorii cu faţadele. 
Noi nu trăim totuşi în evul mediu să le întindem pe unde vrem. Sunt cabluri trase de la 
un bloc la altul împăienjenite. Uitaţi-vă în zona centrală, nu se poate aşa ceva! Pentru 
că, până la urmă vor ceda şi stâlpii pe care sunt aceste cabluri agăţate. Pornesc peste 
anumite intersecţii care vor suprasolicita aceţti stâlpi. Au fost situaţii în oraşe mai mari 
unde au căzut. Se reglementează de regulă prin cabluri subterane aceste soluţii. Ceea 
ce se întâmplă acum, eu cred că nu se poate aviza de către un compartiment de 
specialitate sub forma asta, prin autorizaţie de construire să întinzi un cablu pe 
diagonală între  două blocuri. 

Dl.Ţonea Vasile  
Nici nu prea este legală treaba aceasta cu cablurile pentru că se montează pe 

anumiţi stâlpi de anumită grosime. De aceea s-au întâmplat situaţii unde au picat stâlpii, 
de la greutatea cablurilor. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Plus că este inestetic. Nu se poate aşa ceva, de la un bloc la altul fiecare 
societate … Plus că dau găuri în toate planşeele fără autorizaţii. 

Dl.Ţonea Vasile  
 Nu are legătură cu proiectul acesta. 

Dl.Borbeanu Simion 
Dacă tot a venit vorba… Altădată nu găsesc motiv să discut despre asta. 
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Dl.Ţonea Vasile  
 Vreau să fac şi eu o observaţie care este eternă a mea, veche şi de demult, cu 
lucrări suplimentare de 49,68%. Eu când văd cifrele astea mă ameţesc. O lucrare la 
care se face suplimentare de 49,68% nu este lucrare inginerească. Este lucrare de 
fizolofi dar nu mai avem nevoie că avem ospătari. Nu este inginerească. Să acorzi 
49,68% înseamnă că ai pornit cum să spun, nu ai lucrat ca inginer. Ce calcule sunt 
astea? Este clar că se poate greşi, se poate greşi în plus sau în minus. Întotdeauna se 
greşeşte în plus dar se greşeşte exact la limita legii. Mai trebuia 0,32% să fie 50% exact 
cât spune legea. Sunt lucrări mai mult ştiinţifice până la urmă. Cei care le fac nu sunt de 
specialitate?! 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu Corina, Dl.-  
                                       Kovacs Francisc şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu Corina, Dl.-  
                                       Kovacs Francisc şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu Corina, Dl.-  
                                       Kovacs Francisc şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu Corina, Dl.-  
                                       Kovacs Francisc şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu Corina, Dl.-  
                                       Kovacs Francisc şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu Corina, Dl.-  
                                       Kovacs Francisc şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      4 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, D-na Oprişiu Corina, Dl.-  
                                       Kovacs Francisc şi Dl. Birău Mircea) 

A fost adoptată Hotărârea nr.209/2009 
Punctul 5  

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

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire case 
D+P+M, blocuri D+P+2, spaţii comerciale, bar cu terasa, sală de bowling, azil de 
bătrani, spatii de joaca pentru copii” Deva, zona Archia-Cristur, f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.210/2009 
Punctul 6  

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

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă 
familială P+1, filigorie, împrejmuire teren” Deva, zona Archia, f.n., judeţul Hunedoara;  

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.211/2009 

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

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Realizare locuinţă 
familială cu D+P+M nivele, împrejmuire perimetrală, fosă septică cu decantor” în 
municipiul Deva, Prelungire strada Viilor f.n., judeţul Hunedoara;  

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.212/2009 
Punctul 8  

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

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă 
personală P+M” Deva, zona Archia, f.n., judeţul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.213/2009 

Punctul 9  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinţă 
D+P+M, foişor, fosă septică, alee betonata” Deva, Aleea Cascadei, f.n., judeţul 
Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.214/2009 

Punctul 10  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinţă 
D+P+M şi împrejmuire teren” Deva, str.Prelungire Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara; 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.215/2009 

Punctul 11  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Ansamblu rezidenţial – 32 
locuinţe familiale D+P+M” Deva, zona Archia-Bejan, judeţul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.216/2009 

Punctul 12  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinţă 
individuală P+M” Deva, str.Vulcan, f.n., judetul Hunedoara;  

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.217/2009 

Punctul 13  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere pe structură 
independentă pe toate nivelele a celor 115 camere de cămin” Deva, Aleea Romanilor, 
bl.12, judeţul Hunedoara;   

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.218/2009 

Punctul 14  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării 

locuinţei construită din fondurile statului situată în Deva, str.Bejan, bl.76, sc.3, et.2, 
ap.52 în baza Decretului – lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere 
Corodescu Gheorghe şi familia acestuia, Corodescu Ionel si Corodescu Ana-Maria;  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.219/2009 

Punctul 15  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea în vederea închirierii către 
solicitanti, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27 – fostă T.Maiorescu 
– aflate în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială, ulterior modificată 
şi completată; 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.220/2009 

Punctul 16 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea 
închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj 
IV, aflate în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială, cu modificările 
ulterioare;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.221/2009 

Punctul 17  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea 
atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, 
Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Serviciului public local de asistenţă 
socială; 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.222/2009 

Punctul 18   
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei 
imobilului situat în Deva, str. N.Grigorescu nr.45 B şi atribuirea în vederea închirierii 
către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.N.Grigorescu nr.45B, aflat 
în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.223/2009 

Punctul 19   
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea listei 

nominale cu solicitantul declarat eligibil pentru acordarea de subvenţie de la bugetul de 
stat prevăzută în Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.224/2009 
Punctul 20  

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

acordului prealabil scris al Consiliului local al municipiului Deva pentru aprobarea 
subînchirierii de către Partidul Alianţa Socialistă a unei părţi în suprafaţă de 25 mp., din 
spaţiul situat în Deva, str.1 Decembrie nr.20 B;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.225/2009 

Punctul 21  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.406/2008, privind modificarea Anexei 
nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.298/2006, cu modificările ulterioare;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.226/2009 
Punctul 22 

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

la Hotărârea Consiliului local nr.153/2009;  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.227/2009 

Punctul 1 suplimentar   
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local nr.205/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
investiţia “Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva” 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.228/2009 
Punctul 2 suplimentar 

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

depunerii proiectului “Reabilitarea, modernizarea  şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.229/2009 

Diverse 
Dl. Cuiava Dorel 



 27 

Mai mulţi cetăţeni s-au plâns de cimitirul din Micro 15. Consiliul local a investit şi 
a făcut un gard de împrejmuire şi poarta din spate este deschisă non stop. Caii romilor 
care locuiesc în zonă intră  în cimitir şi distrug. Să se încuie poarta aceea. 

Dl.Ţonea Vasile  
Acolo este firma căreia i s-a concesionat cimitirul, Urban Construct, firma agreată 

de Primărie şi nu are nici o treabă. 
Dl. Cuiava Dorel 
Trebuie puşi la treabă şi să comunice la cine se ocupă. 
Dl.Ţonea Vasile 
Este Urban Construct cel care se ocupă acolo. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să notaţi şi să consemnaţi. La piaţa din Deva deşi s-a făcut o investiţie 

foarte frumoasă acolo, drumul de acces la piaţă este acum de necirculat.  
Toată lumea ridică, toţi consilierii ridică această problemă dar… 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am primit eu răspuns. 
Dl.Ghergan Florian 
Ia să auzim, interesant. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dau citire răspunsului. “Referitor la solicitarea domnului consilier Oană Nicolae 

Dorin cu privire la starea străzii Cuza Vodă, sectorul dintre străzile Iuliu Maniu şi Mihai 
Viteazu vă comunicăm: starea proastă a străzii a rezultat în urma sapăturilor, pentru 
care nu au fost solicitate autorizaţii de spargere, executate pentru introducerea 
utilităţilor la clădirea Mol şi Hala Piaţă. Pentru a nu cârpi strada cu reparaţii executate 
de societăţi mai mult sau mai puţin preconcepute, se vor executa reparaţii cu covor 
asfaltic de o firmă specializată cu care avem contract pentru reparaţii drumuri. 
Reparaţiile vor începe imediat ce SC Drumuri şi Poduri SA vor porni staţiile de asfalt”. 

Dl.Ghergan Florian 
Cine a scris răspunsul? 
Dl.Oană Dorin Nicolae 
Directorul executiv şi compartimentul de specialitate. 
Dl.Ghergan Florian 
Chiar suntem tâmpiţi?! Aceia sunt în faliment, cum să mai pornească staţiile de 

asfaltare? 
Dl.Oană Dorin Nicolae 
Eu am cerut data trecută răspuns. 
Dl.Ghergan Florian 
Chiar consideră că suntem tâmpiţi? Răspunsul acesta este numai aşa, să scape 

cineva de noi! 
Dl.Oană Dorin Nicolae 
Vis-à-vis de răspunsul care mi s-a dat, cer în completare pentru şedinţa 

următoare să mi se spună ce măsuri s-au luat împotriva spargerilor fără autorizaţie. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am şi eu o întrebare. Am depus acum un an un proiect de hotărâre şi vreau să 

mi se răspundă în scris  de ce nu este pus pe ordinea de zi. Am adus temeiul legal 
pentru că mi s-a spus verbal că nu există temei legal. Eu rog să puneţi pe ordinea de zi 
acest proiect de hotărâre. Se referă la antenele GPS amplasate pe blocuri care în 
Europa sunt ilegale. Vreau să daţi un răspuns scris de ce nu puneţi pe ordinea de zi 
acest proiect de hotărâre. Deja suntem caraghioşi. Facem proiecte de hotărâre şi nici 
măcar nu ni se dă un răspuns oficial. Vreau să primesc un răspuns de ce nu se pune pe 
ordinea de zi. Ce rost mai are să facem proiecte de hotărâri? Suntem luaţi aşa ca nişte 
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fraieri. În august se împlineşte 1 an de când l-am depus. Ultima dată când am întrebat-o 
pe doamna Secretar a spus că în şedinţa viitoare se va pune pe ordinea de zi. Chiar 
aşa să fim trataţi?!  

Dl.Ţonea Vasile  
Mandatul de abia a început. 
Dl. Borbeanu Simion 
Este din august anul trecut depus, domnule. 
Dl. Kovacs Francisc 
O singură remarcă am pentru domnul consilier Ghergan. Vă rog frumos să nu 

mai folosiţi cuvântul “tâmpiţi” că este dureros pentru P.D.L. 
Dl.Ţonea Vasile 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
 
 

Deva, 24 iunie 2009 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
          Consilier,                            Secretar, 

Ţonea Vasile                                                      Jr. Sârbu Laura 
 
 

 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


