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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 24 noiembrie  2009,   în şedinţa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.2224/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Costa 
Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, 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. Pogocsan Ferdinand 
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 17 consilieri, şi-au anunţat absenţa domnul Borca Tiberiu şi 
doamna Oprişiu Corina. Întârzie la şedinţă domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian şi 
domnul Oană Nicolae Dorin. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae 
Florin si Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, 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. 

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării 
stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 27 octombrie 2009, 30 
octombrie 2009, 05 noiembrie 2009, 10 noiembrie 2009, 16 noiembrie 2009, precum şi a 
proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului local.  

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

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

Acum, înainte de şedinţă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale 
şedinţelor Consiliului local din data de 27 octombrie 2009, 30 octombrie 2009, 05 
noiembrie 2009, 10 noiembrie 2009, 16 noiembrie 2009 însoţit fiecare de un proces-
verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 27 octombrie 2009. 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.1991/2009, 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 Pogocsan Ferdinand. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 27 de puncte si 6 puncte suplimentare. 

S-au adoptat 33 de hotarari, respectiv de la nr.344 - 376.  
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Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 
cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 27 octombrie 2009.  

 
Sinteza Procesului Verbal  din data de 30 octombrie 2009 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.2046/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2  hotarari, 
respectiv de la nr.377 - 378.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 
cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 30 octombrie 2009.  
 

Sinteza Procesului Verbal  din data de 05 noiembrie 2009 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.2130/2009, 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 Pogocsan Ferdinand. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 3 puncte si 2 puncte suplimentare. S-a 

adoptat 5 hotarari, respectiv de la nr.379-383.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 05 noiembrie 2009.  
 

Sinteza Procesului  din data de 10 noiembrie 2009 
Consiliul local a fost convocat de indata prin Dispoziţia Primarului nr.2148/2009, cu 

respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 13 puncte. S-au adoptat 13 hotarari, 

respectiv de la nr.384 - 396.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

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

Sinteza Procesului Verbal  din data de 16 noiembrie 2009 
Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.2178/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte si 2 puncte suplimentare. S-a 

adoptat 4 hotarari, respectiv de la nr.397 - 400.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 16 noiembrie 2009.  
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 27 octombrie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 27 octombrie 2009 se aprobă cu 

unanimitatea de  voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 30 octombrie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 30 octombrie 2009 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
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Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 05 noiembrie 
2009. 

Procesul-verbal al şedinţei din data de 05 noiembrie 2009 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 noiembrie 
2009. 

Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 noiembrie 2009 se aprobă cu 
unanimitatea  de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 16 noiembrie 
2009. 

Procesul-verbal al şedinţei din data de 16 noiembrie 2009 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 

Înainte de a intra în lucrările şedinţei, dau cuvântul domnilor consilieri pentru 
problemele ivite în ultimul timp în municipiul nostru, să adresăm întrebările domnilor 
reprezentanţi ai Poliţiei Române. 

Dl.Panduru Carol 
S-a ridicat în nenumărate şedinţe problema infracţionalităţii pe raza municipiului 

Deva şi am rugat să fie invitaţi la şedinţa ordinară şi reprezentanţi ai Poliţiei Române. În 
principiu am discutat şi cu reprezentantul Poliţiei Comunitare, vis-à-vis de ordinea publică, 
precum şi cu reprezentatul Jandarmeriei Române.  

În special, pe raza pieţei agroalimentară Deva se manifestă anumite stări 
infracţionare vis-à-vis de vânzări ilicite, telefoane, ţigări, care determină gruparea mai 
multor elemente care provoacă aceste stări infracţionale şi anume: cetăţeni de etnie 
rromă stau în jur de 20, 30,40 de persoane zilnic acolo sunt câţiva care fac zilnic 
kilometri, pe la fiecare bar, vând ţigări.  

Ce m-a deranjat foarte mult faptul că patrula care este mixtă am înţeles, formată 
din persoane de la Poliţia Română, Jandarmerie, inclusiv Poliţia Comunitară, la un 
moment dat stau şi se uită la aceşti cetăţeni cum îşi fac treaba fără nici un fel de reacţie. 
Nu ştiu, probabil sunt sarcini să nu se lege nimeni de ei sau… să ştim şi noi. De aceea v-
am chemat aici, să ne explicaţi, care sunt principiile şi care sunt atribuţiile acestei patrule 
mixte vis-à-vis de aceste stări. Am dori să ştim şi ce măsuri se pot lua, care este 
competenţa fiecărei părţi, adică atât a Jandarmeriei, a Poliţiei Române cât şi a Poliţiei 
Comunitare vis-à-vis de aceste patrulări. Cred că din punctul acesta de vedere s-a avut 
tot sprijinul - în ceea ce priveşte poziţia dumneavoastră şi în continuare putem colabora 
pe toate domeniile. 

 Am dori să ştim doar ce credeţi că se poate face în acest sens. Probabil nici 
Poliţia Română nu poate să facă faţă acestor stări şi am considerat că ar trebui să existe 
o colaborare. 

Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Problema este în felul următor: inclusiv şi astăzi au fost sancţionaţi şi cu ridicare de 

bunuri civile. Există un fenomen, dar noi sperăm să-l limităm într-o perioadă scurtă. 
Cetăţenii, conform competenţelor pe care le avem noi, date de legea română, nu putem 
să-i sancţionăm decât dacă îi prindem în flagrant. Dacă nu, ne pare rău, asta este. Chiar 
dacă şi pe noi ne deranjează prezenţa lor în locul acela, nu avem ce face decât dacă ei 
comit o infracţiune sau o contravenţie. În altă situaţie nu putem să ne legăm de aceste 
persoane, fără un temei legal.  

Noi avem acolo inclusiv şi Poliţia Comunitară, avem post permanent, deci 
atribuţiile sunt relativ aceleaşi. Poliţia are mai multe decât Poliţia Comunitară întrucât … 

Dl.Panduru Carol 
Este şi şeful patrulei! 
Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
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Da, întotdeauna. Dacă vreţi putem discuta în particular despre acel caz, să vedem, 
pentru că noi avem o evidenţă strictă cu cine a fost de serviciu în acea zi, să vedem a fost 
o scăpare, a fost o… 

Dl.Panduru Carol 
Domnule, nu încercăm să dăm vina unii pe alţii. 
Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Nu, tocmai de aceea. 
 
Dl.Panduru Carol 
Încercăm să remediem aceste probleme. Dacă aveţi o propunere vis-à-vis de o 

colaborare între Consiliul local care răspunde, între eu ştiu, aceste compartimente, vă 
ajutăm în orice problemă doar să îndreptăm aceste stări. Asta este dorinţa noastră. 

Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Am luat cunoştinţă de cele spuse de dumneavoastră, o să le prezint şefilor mei şi 

să vedem ce măsuri vom  lua de comun acord.  
Dl.Panduru Carol 
Pe viitor să putem face. 
Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Am înţeles. 
Dl.Cuiava Dorel 
Acest fenomen infracţional creşte. Aceste grupuri se găsesc de pe vremea când se 

vindeau acţiuni. Acum majoritatea telefoanelor sunt de furat, ţigările sunt de contrabandă.  
Şi eu am văzut de nenumărate ori, poliţiştii dumneavoastră trec, se plimbă şi se fac 

că nu-i văd. Să-i prinzi în flagrant trebuie să şi vrei. Eu consider că nu se vrea. 
Dl.Borbeanu Simion 
Aş avea o propunere. Să se schimbe mai des cel care are acolo zona de 

competenţă, deci poliţistul care răspunde de piaţă, eu zic că stă prea mult pe acolo şi 
după aceea cade în a face prietenii, zic eu. 

A doua chestie care se poate face, este să se monteze o cameră video cu care să 
se supravegheze zona pentru că acolo se vând ţigări şi ciorapi şi ce vrei şi ce nu vrei. Aşa 
există  o probă şi se poate dovedi cine este. Sunt aceiaşi bişniţari de tigări. 

Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Problema ştiţi care este? Cam câte reclamaţii aveţi dumneavoastră, atâtea avem 

noi, faţă poliţiştii care-şi fac serviciu. Nu zic că nu există fenomene, dar să ştiţi că măsuri 
s-au luat şi se vor lua. Nu cred că vreun poliţist riscă să nu-şi îndeplinească atribuţiile de 
serviciu.  

Dl.David Ioan 
Ca o concluzie la ce au spus colegii mei şi la ce am discutat aici, să ştiţi că starea 

infracţionalităţii în Deva în ultima perioadă creşte. Eu nu ţin minte să fi fost persoane 
tâlhărite pe stradă în centru, pe strada Călugăreni. Este o realitate şi domnul Pogocsan 
poate să confirme, dânsul a ridicat această problemă.  

A doua problemă. Nu reuşim sau cel puţin nu am reuşit până astă vară să 
rezolvăm problema circulaţiei, a parcărilor şi a staţionărilor anapoda în municipiul Deva, 
pentru că cei de la Serviciul Circulaţie nu ne-au ajutat sau poate chiar au făcut bine. În 
momentul în care am preluat noi problema cu acea maşină care mai ridică câte o maşină 
şi care mai blochează roţile, lucrurile   s-au simplificat un pic. Nu este destul. 

Avem mari probleme şi toată lumea se plânge, de modul cum circulă taximetriştii în 
Deva. Nu este doar asta, parchează unde nu trebuie. Dacă au trei locuri de parcare, sigur 
veţi găsi zece. Eu cred că Serviciul circulaţie ar putea din când în când să ne mai dea 
câte o mână de ajutor în sensul ăsta. 
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Ce aş vrea să mai spun?! Problema acelor boschetari care Dumnezeu ştie de 
unde vin şi de care nu ştim nimic, de unde vin, ce fac, în ce stare sunt. În anii din urmă 
când i-am mai căutat, ba erau de nu ştiu unde, ba din Ocna Mureş, de Dumnezeu ştie 
unde şi au venit la Deva în Eldorado. Ar trebui luaţi mai des, căutaţi, în sfârşit. Dacă nu 
mă credeţi încercaţi în zona gării să vedeţi câţi se perindă pe acolo, mişună pe toate 
părţile. Cum a apărut un agent de circulaţie, cum dispar, sau când apare un om în 
uniformă dispar. Ori îi informează cineva, că dispar dintr-o dată, nu ştiu ce să cred.  

Ar mai fi o problemă. Eu sunt consilier municipal şi locuiesc în satul Cristur. Acum 
vreo trei săptămâni în urmă, vânătorii au împuşcat foarte aproape de sat porumbei. S-a 
sunat la 112 şi nu a venit nimeni. S-a sunat la 112 în jurul orei 2. S-a revenit cu un telefon 
din nou pe la 3 şi ceva. În sfârşit când şi eu am ajuns acolo pentru că m-au chemat  
oamenii “haide că tu eşti Primar, la noi la Cristur, tu eşti Primar”, nu am avut încotro şi m-
am dus acolo. Am constatat că nu mai aveai ce să vezi. 112 dacă ar fi venit ar fi constatat 
că din 10 vânători 8 erau în stare de ebrietate. Mai mult, maşinile le-au avut parcate pe 
strada Morii, s-au urcat toţi cum erau în maşini şi duşi au fost. La al doilea telefon la 112 a 
venit. În jur de ora 4 a apărut cineva, în civil, cu o maşină albastră, nu i-am reţinut 
numele, care ar fi vrut să nu se prea amestece în chestiunea asta. I-am spus cine sunt, i-
am spus că sunt membru în Comisia juridică şi de ordine publică la municipiul Deva şi 
dacă nu vor face constatări la faţa locului o să mă plâng mai departe şi nu o să o las aşa, 
în sfârşit, şi au început să-şi facă treaba. Ulterior am aflat că printre acei vânători era şi 
un agent de poliţie. Mă întreb eu, la atâtea probleme care apar, şi aceasta, 
dumneavoastră nu luaţi nişte măsuri împotriva oamenilor dumneavoastră? Păcătuieşti cel 
mai mult ca şi poliţist. Păcătuieşti când faci ce nu trebuie. Băieţii aceştia cred că trebuie 
să-i atenţionaţi puţin, că-i vedeţi în fiecare zi. Nu este cazul să mai amintesc acum că toţi 
cetăţenii sunt convinşi, nu sunt convinşi, deja sunt conştienţi de faptul că impozitele 
noastre sunt cele care dau salarii poliţiştilor. Nu este un salariu, cum să vă spun eu, de 
aruncat, faţă de un om care câştigă 6-7 milioane pe lună, poliţistul stă mult mai bine. 
Omul acesta are pretenţia ca atunci când poliţistul apare, să rezolve situaţia sau cel puţin 
să nu-l lase să fie călcat în picioare. Întrebarea este, cu infracţionalitatea asta care creşte 
şi va creşte în continuare datorită crizei economice, nu vreau să insinuez nici faptul că 
112 a venit foarte târziu ţinând seama că de pe celular a sunat imediat. Sunt nişte 
chestiuni care bat la ochi.  

Rugămintea mea este să încercaţi pe partea dumneavoastră, unde 
dumneavoastră aveţi competenţă, să luaţi nişte măsuri, atât în ceea ce priveşte partea de 
administrare cât şi oamenii pe care-i conduceţi. 

Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Dacă-mi permiteţi să vă răspund. 
Dl.David Ioan 
Da. 
Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Cunosc situaţia din relatările colegilor. Pot să vă spun că li s-a întocmit dosar penal 

la toţi cei participanţi la vânătoarea respectivă. Să nu creadă nici municipalitatea, nici 
cetăţenii că a fost cineva exclus. În ceea ce-l priveşte colegul de care dumneavoastră 
spuneţi că a participat, şi noi avem dreptul să participăm în calitate de membrii vânători, 
dar şi el la rândul lui răspunde pentru faptele pe care le face, atât el sau colegii lui de 
vânătoare. Deci, dosarul s-a întocmit la toţi. Soluţia nu o dăm noi ca şi poliţişti. 

Vis-à-vis de intervenţie. Patrula care s-a deplasat prima dată a fost trimisă de la 
Poliţia municipiului Deva. Ei nu aveau competenţă, agentul de siguranţă publică şi 
patrulare nu are competenţă şi nu are calitatea de Poliţie Judiciară ca să poată întocmi un 
dosar penal. După aceea, s-a revenit cu cei de la Serviciul Arme, specializaţi pentru a 
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întocmi un dosar penal şi au făcut primele cercetări. Deci, nu s-a vrut tergiversarea 
măsurilor. 

Dl.David Ioan 
Pe mine m-au întrebat un grup de oameni, că ar exista anomalii. Cred că au tras 

toţi. 
Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Părerea mea personală, de câte ori cetăţenii cu care am înţeles că dumneavoastră 

vă înţelegeţi foarte bine, de acolo din zonă, puteţi discuta cu ei şi când aveţi probleme de 
genul că unul s-a urcat beat la volan şi prezintă un pericol public pentru celelalte 
persoane, să anunţaţi 112 şi să spuneţi exact despre ce este vorba şi  eu zic că 
întotdeauna se vor lua măsuri. 

Vă mulţumesc. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Şi noi vă mulţumim. 
 
 
Dl. Subcomisar Todorescu Alexandru 
Vă mulţumim dumneavoastră şi domnilor consilieri. Am notat ce probleme s-au 

ridicat şi o să le prezint şefilor mei. La următoarea şedinţă dacă doriţi facem şi o 
informare scrisă. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
În sală este prezent şi domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.     
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiecte de hotărâri, privind:  
1. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al municipiului Deva, artiştilor plastici 

Ion Tengheru şi Ioan Şeu; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Completarea Hotărârii Consiliului local nr.336/2008; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor 

terenuri situate în intravilanul municipiului Deva şi a localităţilor aparţinătoare, 
conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si 
completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local 

nr.308/2006 prin care s-a aprobat atribuirea în vederea închirierii către 
solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, 
aflate în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială, ulterior 
modificată şi completată; 

6. 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   
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7. Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru 
locuinţele situate în blocul ANL din Deva, str. M. Eminescu, bl. T1 şi stabilirea 
chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani; 

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

„Construire locuinta familiala P+M” Deva, str.Zavoi, f.n., jud.Hunedoara; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

construire „Magazin articole sportive D+P+1” Deva, B-dul N.Balcescu, f.n., intre 
bl.2 si bl.4, jud.Hunedoara; 

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

„Extindere si supraetajare imobil” Deva, str.Calea Zarandului, f.n., 
jud.Hunedoara; 

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

„Construire sediu administrativ societate, P+M, imprejmuire, filigorie” Deva, 
str.Coziei, f.n., jud.Hunedoara; 

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

„Stramutare chiosc” Deva, b-dul I.Maniu, f.n., jud.Hunedoara; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea prelungirii duratei concesiunii la Contractele de concesiune 

nr.664/1999, 674/1999 şi 82/2001; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Modificarea Anexei Hotararii Consiliului local nr.220/2008 pentru aprobarea 

atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala 
in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Incheierea actului aditional nr.1 la Contractul de asociere nr.2/2002, incheiat 

intre Consiliul local al municipiului Deva si SC Excelsior Servcom SRL Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Trecerea unui teren in suprafata de 32 mp. din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 32 mp. din domeniul privat 

al municipiului Deva, in favoarea domnilor Soporan Viorel, Resiga Ion si a 
doamnei Florea Daniela; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Trecerea unui teren in suprafata de 272 mp. din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
20. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 272 mp. din domeniul privat 

al municipiului Deva, in favoarea Asociatiei de proprietari nr.381 Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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21. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 29 mp, 
proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.I.Creanga, colt cu 
str.Maresal Averescu langa bl.29, sc.C, parter; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1133 mp. 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.St. O. Iosif, f.n.; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Trecerea unui teren in suprafata totala de 600 mp. din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
24. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 600 mp. din 

domeniul privat al municipiului Deva, situat la intersectia str.Mihai Eminescu cu 
str.Bejan; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Trecerea unui teren in suprafata de 13 mp. din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
26. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 13 mp. din domeniul privat 

al municipiului Deva, in favoarea SC Cabinet Medical dr. Muntean SRL; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea transmiterii in administrare catre Serviciul public local de intretinere 

si gospodarire municipala Deva, a Grupului Sanitar din parcul „Cetate” Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea actului aditional nr.3 la Acordul nr.15193/7622/21.05.2009 incheiat 

intre municipiul Deva si Spitalul judetean de urgenta Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun retragerea punctului 22, înlocuirea 

punctului 16 şi suplimentarea cu următoarele proiecte de hotarare: 

1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009; 
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.333/2009 privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Noi 
capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de 
energii regenerabile” 

3. Modificarea Hotararii nr.334/2009 privind depunerea proiectului “Noi capacitati 
de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii 
regenerabile” la Administratia Fondului pentru Mediu pentru finantare 
nerambursabila prin Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor 
clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie 
geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea 
calitatii aerului, apei si solului; 

4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.331/2009 privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru investitia 
“Reabilitarea I extinderea parcului Bejan Deva” si depunerea proiectului la 
Ministerul Mediului pentru finantare nerambursabila prin Programul national de 
imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;  

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
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Supun la vot ordinea de zi prezentată  si modificata.         
       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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.1, 3, 14 se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, 
potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:2,8-
12,16,28 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:4-7,13,15,17-21, 
23-27  se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   

De asemenea pct.21 si 24 necesita vot secret. 
 
I. Proiecte de hotărâri: 

Punctul 1  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 

„Cetăţean de onoare” al municipiului Deva, artiştilor plastici Ion Tengheru şi Ioan Şeu. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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.401/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
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  3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău   
Mircea) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
  3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău  Mircea) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3 abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău  Mircea) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău  Mircea) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău  Mircea) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău  Mircea) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.12  al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
 3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău  Mircea) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15  voturi pentru şi 
  3  abţineri (D-na Mateucă Mădălina, Dl.Kovacs Francis şi Dl. Birău  

Mircea) 
A fost adoptată Hotărârea nr.402/2009 
 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Ca o curiozitate, doamna consilier Mateucă, această majorare… 
D-na Mateucă Mădălina 
De ce mă abţin la vot? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Numai puţin, vreau să vă întreb. Această majorare a fost făcută pentru că suntem 
obligaţi să o facem în urma unei Hotărâri de Guvern, dată de Guvernul PD. Dacă vreţi să 
explicaţi de ce vă abţineţi? 

D-na Mateucă Mădălina 
Eu mă abţin acum că nu înţeleg de ce mărim toate taxele şi impozitele cu 20%. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florn 
Suntem obligaţi în baza unei Hotărâri de Guvern, stabilită de actualul Guvern Boc. 

Era o curiozitate pentru că… 
D-na Mateucă Mădălina 
Da, noi ne abţinem acum să mărim taxele şi impozitele în oraşul Deva. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florn 
Deci, sunteţi împotriva unei Hotărâri de Guvern, pentru că suntem obligaţi. 
D-na Mateucă Mădălina 
Chiar suntem obligaţi să mărim taxele şi impozitele? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florn 
Da. Este o hotărâre de Guvern pe care noi trebuie să o respectăm. 
D-na Mateucă Mădălina 
Să mărim acum inclusiv toate celelalte taxe stabilite care sunt aici? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Nici o taxă nu se modifică mai mult decât avem prevederea şi obligativitatea prin 

acea Hotărâre de Guvern.  
Dl.Ţonea Vasile 
Este Hotărârea de Guvern nr. 956/2009. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Deci, practic, noi nu am alocat un leu taxe şi impozite locale mai mult decât ceea 

ce suntem obligaţi prin acea Hotărâre de Guvern. 
D-na Mateucă Mădălina 
Toate taxele despre care vorbiţi dumneavoastră aici, şi nu numai, şi taxele care 

sunt la Cadastru şi agricultură, toate taxele astea, sunt stabilite prin acea Hotărâre de 
Guvern? 

D-na Popa Carla 
Toate taxele din Anexa 3, le-aţi votat dumneavoastră si le-aţi aprobat prin 

Hotărârea nr. 528/2008. Atunci le spunea tarife, acum facem un act unitar, le-am introdus 
în această hotărâre abrogând automat 528/2008. 

D-na Nicula Viorica 
Le-am introdus în acest act normativ. 
D-na Carla Popa 
Fără să aducem modificări la suma lor. Dacă vă uitaţi în Hotărârea din 2008 sunt 

aceleaşi,   am mai eliminat si vreo 2-3. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Era doar o curiozitate şi de aceea am întrebat. 

 
Punctul 3 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului local nr.336/2008. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 



 12 

            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.403/2009 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 
constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul 
municipiului Deva şi a localităţilor aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            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.404/2009 
 

Punctul 5 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-a aprobat 
atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, 
Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Serviciului public local de asistenţă 
socială, ulterior modificată şi completată; 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
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Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil 
            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.405/2009 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind 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. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil 

            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.406/2009 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL din 
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Deva, str. M. Eminescu, bl. T1 şi stabilirea chiriei pentru titularii de contract care au 
împlinit vârsta de 35 de ani. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Am înţeles că există posibilitatea ca aceste locuinţe să fie vândute şi cu fondurile 
obţinute  

să se demareze din nou. Unii dintre cei care au contracte de închiriere acolo m-au 
întrebat când se poate face acest lucru. 
 D-na Suciu Lucretia 
 Urmează să demarăm procedurile. Este vorba de valoarea de inventar şi pe urmă 
cea a pieţei. Trebuie obţinute extrasele de Carte Funciară pentru cele 66 de apartamente 
la ANL1 şi rapoartele de evaluare la preţul pieţei. Nu s-a terminat nici pentru primul bloc. 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Vom prevedea probabil în bugetul pe 2010. 
 Dl.David Ioan 

Ce spuneţi dumneavoastră ştiam dar, am întrebat când? 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Începem în bugetul pentru anul 2010. Pentru anul următor prevedem sumele 
necesare. 

D-na Suciu Lucretia 
La primul ANL suntem la obţinerea extraselor C.F. 
Dl.David Ioan 
Unii dintre ei au spus că au banii strânşi, sunt la bancă, se devalorizează. 
D-na Nicula Viorica 
Deja este demarat, doamna poate nu ştie exact. Este demarat pentru primul bloc. 

La al doilea deja putem face suma în buget. Pentru evaluare şi întabulare există, doar că 
trebuie să obţinem extrasul de Carte Funciară. Deja persoanele au fost contactate. Toţi 
chiriaşii din aceste imobile au fost contactaţi şi există o listă de priorităţi, în funcţie de cum 
pot să-şi obţină creditele de la bănci, sunt care au venituri proprii… 

Aceste fonduri nu sunt banii Consiliului local, ei se întorc înapoi la ANL pentru 
construcţia unor alte locuinţe. Cred că deja în decembrie o să avem o listă clară. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            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. 
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.407/2009 
 

Punctul 8  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinta familiala 
P+M” Deva, str.Zavoi, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            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.408/2009 
 

Punctul 9  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Magazin articole 
sportive D+P+1” Deva, B-dul N.Balcescu, f.n., intre bl.2 si bl.4, jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Pentru avizul Comisiei de urbanism,  am dori să amânăm această hotărâre 
deoarece de la  

dosarul care ni s-a prezentat este vorba şi de 135 m de teren pe care se vrea 
concesionare şi pe această suprafaţă nu există vreun document care să ateste că nu este 
un teren sub litigiu sau liber de sarcini. Să depună la următoarea şedinţă acest document 
şi nu suntem împotriva unui investiţii în acest oraş. Dacă sunteţi de acord să amânăm, 
supun votului dumneavoastră. Iniţiatorul? 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Da, de acord, binenţeles. 
 Dl.Jarnea Horea 
 Deci, în mod normal înainte de concesionarea terenului, art.13 din Legea nr. 50 
republicată, se prevede că nu se poate concesiona un teren dacă este revendicat de 
către fostul proprietar.  Eu înainte de a concesiona cer adresa asta de la cetăţean. 
Concesionarea se face după aprobarea documentaţiei urbanistice. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
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Noi am înţeles expunerea domnului Jarnea, dar totuşi să aducă documentul. 
Pentru amânare, cine este de acord? 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
 
Punctul 10 
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere si 
supraetajare imobil” Deva, str.Calea Zarandului, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            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.409/2009 
 

Punctul 11 
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  „Construire sediu 
administrativ societate, P+M, imprejmuire, filigorie” Deva, str.Coziei, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            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.410/2009 
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Punctul 12  
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  „Stramutare chiosc” 
Deva, b-dul I.Maniu, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            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.411/2009 
 

Punctul 13  
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei concesiunii la Contractele de concesiune nr.664/1999, 674/1999 şi 82/2001. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            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.412/2009 
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Punctul 14 
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererilor 
de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala in baza Legii nr.15/2003. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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. 413/2009 
 

Punctul 15  
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
Hotararii Consiliului local nr.220/2008 pentru aprobarea atribuirii terenului disponibil 
pentru construirea de locuinte proprietate personala in folosinta gratuita tinerilor care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            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.414/2009 
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Punctul 16  
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind încheierea actului 
aditional nr.1 la Contractul de asociere nr.2/2002, incheiat intre Consiliul local al 
municipiului Deva si SC Excelsior Servcom SRL Deva. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Fac apel la colegii consilieri. Nu ştiu dacă vă amintiţi că în 2005, dacă-mi amintesc 

eu bine, se punea problema faptului că grupul sanitar din parc nu funcţionează. Atunci s-a 
ajuns la acest contract care conţinea o prevedere conform căreia grupul sanitar va fi 
menţinut în bună stare. Ulterior, neştiind cine este cauza,  am tras tare de tot pe SPIGM, 
domnul Drăgulescu - căruia ulterior i-am cerut scuze că am fost prost informat ş.a.m.d. 
 Această societate doreşte acum un drept de preempţiune la toate terenurile care 
nu fac parte din domeniul public al municipiului Deva, adică şi la cel de  Cetate, şi în 
Ceangăi, şi la Gară şi mai ştiu unde.  
 Dl.Jarnea Horea 
 Care sunt in contract. 

Dl.David Ioan 
Formularea din contract aşa este. 

 Dl.Socol Augustin 
 Imobilele care fac obiectul. 

Dl.David Ioan 
“….nu pot fi înstrăinate de  S.C. Excelsior”. Păi, cum să le înstrăineze dacă i le-am 

pus la dispoziţie? “Cum să le înstrăineze dacă nu sunt a lui? “..ele rămânând în domeniul 
public sau privat al municipiului Deva. S.C. Excelsior Servcom SRL va avea un drept de 
preempţiune la cumpărarea terenurilor care nu fac parte din domeniul public al 
municipiului Deva”. 
 Dl.Socol Augustin 

Şi care fac obiectul contractului de asociere. 
Dl.David Ioan 
Dar nu se specifică aici. 
Dl.Socol Augustin 
Este act adiţional la contractul de asociere. 
Dl.David Ioan 
Nu se specifică care terenuri. 
Dl.Socol Augustin 
Cele care fac obiectul asocierii. 
Dl.David Ioan 
Domnule Socol, … 
Dl.Socol Augustin 
Nu este un act adiţional la contract?! 
Dl.David Ioan 
Intră parcarea, pe mine asta mă deranjează.  
Dl.Pogocsan Ferdinand 
În sală este prezent şi domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 
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Dl.David Ioan 
Acea parcare amenajată sau neamenajată. Acolo vin foarte mulţi cetăţeni care 

vizitează pe jos cetatea şi parchează maşina acolo. În momentul în care această 
societate are conseciunea, are posibilitatea să îngrădească.  

Dl.Jarnea Horea 
Prin contractul de asociere nr.2/2002, obiectul asocierii îl constituie amenajarea 

tronsonului din faţa Restaurantului Perla, a grupului sanitar Casa Paznic din incinta 
Parcului … 

Dl.David Ioan 
Da, care nu s-a făcut. 
Dl.Jarnea Horea 
Ce anume? 
Dl.David Ioan 
Care nu s-a făcut. 
Dl. Jarnea Horea 
S-a făcut, este autorizaţie. 
Dl.David Ioan 
După  4 sau 5 ani. 
Dl.Jarnea Horea 
Este autorizaţie din 2004. Într-adevăr în anul 2007 cei de la S.P.I.G.M. au intrat în 

acest grup sanitar. Până în 2007 am păstrat corespondenţă cu doamna de la SC 
Excelsior.  

Încă două loturi de teren, toate în suprafaţă iniţială de 3126 mp. Prin Hotărârea nr. 
455/2003 o parte din aceste terenuri au fost trecute în domeniul privat, respectiv cele 
două terenuri şi parcarea de la Perla, Casa Paznic şi grupul sanitar rămânând în 
domeniul public al municipiului Deva.  

Deci, este Hotărârea nr.455/2003 prin care parcarea de la Perla şi cele două  loturi 
de teren  

aferente Restaurantului Perla au trecut din domeniului public în domeniul privat al 
municipiului Deva. 
 În concluzie, parcarea de la Perla din 2002 era în administrarea acestei societăţi 
comerciale care a tuns pomii, a marcat, a împrejmuit. 

Dl.David Ioan 
 Aşa este, mulţumesc, am văzut. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cu wc-ul cum este? 
 Dl.Socol Augustin 
 A amenajat wc-ul. 
 Dl.Ghergan Florian 

Funcţionează wc-ul?  
Dl. Socol Augustin 
Obiectul era amenajarea, nu amenajarea şi funcţionarea. 

 Dl.Ghergan Florian 
Haideţi să punem şi funcţionarea, dacă tot suntem la faza aceasta. 
Dl.Socol Augustin 
Funcţionarea o va asigura S.P.I.G.M.-ul. 
Dl.David Ioan 
La cât de bine a funcţionat, încât a trebuit să-l ia S.P.I.G.M.-ul. 
Dl.Jarnea Horea 
Toaleta se va preda municipalităţii.  
Dl.Socol Augustin 
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Amenajată. 
Dl.Jarnea Horea 
Grupul sanitar aşa amenajat va fi predat municipalităţii. 
Dl.Socol Augustin 
Aşa cum a fost amenajat potrivit contractului de asociere. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
În baza contractului de asociere aveau obligaţia să amenajeze toaleta şi acum se 

va preda municipalităţii.  
Dl.Jarnea Horea 
Dânşii predau toaleta Municipiului Deva în vederea exploatării acesteia de către 

S.P.I.G.M. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am o întrebare. Dacă a fost amenajată ca să fie dată înapoi Primăriei care a fost 

scopul acestei societăţi comerciale? Amenajează wc-urile şi după aceea le dă înapoi? 
Dl. Socol Augustin 
Construirea. 
Dl.Jarnea Horea 
În anul 2002 cel care administra Restaurantul Perla, a spus că toţi cetăţenii care se 

plimbă în parc folosesc grupul sanitar din incinta Restaurantului Perla, grupul sanitar din 
parc nefuncţionând atunci. Ca să nu mai urce cetăţeanul în restaurant, au venit cu 
propunerea către Consiliul local de atunci, de a li se da lor spre amenajare grupul sanitar. 
Au tras apa, au tras canal, au ridicat de la cotă - că era la jumătate de metru sub pământ, 
din cauza asta nici nu funcţiona, venea apa în wc în loc să iasă pe scurgere - au schimbat 
scurgerile, au tras ţeavă de apă de la Liceul Sportiv de peste drum şi l-au reclădit. 

Dl.David Ioan 
Presupun că, Consiliul local a avut interesul ca această toaletă să funcţioneze şi 

să deservească cetăţenii care intrau în parc, lucru care nu s-a întâmplat decât foarte, 
foarte târziu. 

Mă intreb acum, care este câştigul Consiliului local prin această asociere? Ce 
avem noi, ce primim în schimb sau ce trebuie să dăm? Ce dăm se vede! 

Dl.Ghergan Florian 
Dar de ce să ne asociem?  
Dl.David Ioan 
Ce primim, ce câştigăm? 
Dl. Socol Augustin 
Ne-am asociat în 2002. 
Dl.Ghergan Florian 
Bun dar acum ne oprim cu asocierea. De ce trebuie să mai facem act aditional, 

pentru ce? 
Dl.Socol Augustin 
Ca să preluăm grupul sanitar. 
Dl. Ghergan Florian 
De ce să-l preluăm? L-am dat lui, să-l folosească. 
Dl.Socol Augustin 
Să-l amenajeze. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi să-l folosească. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Stimaţi colegi, eu am ajuns un pic mai târziu şi nu am înţeles. Această amenajare 

care este trecută este efectuată la valoarea de 1 miliard şi funcţionează? 
Dl.Jarnea Horea 
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Este Autorizaţia de construcţie nr. 125/02.04.2003. 
Dl. Ghergan Florian 
De ce nu funcţionează? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dar funcţionează? 
Dl.Jarnea Horea 
De anul trecut funcţionează pentru că cei de la societate… 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
S-a verificat, există investiţie de 1 miliard? 
Dl. Jarnea Horea 
Da.  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Atunci care este problema? Că nu a funcţionat din 2003 până în 2008 sau că din 

2008 şi până acum avem wc public cum trebuie?! 
Dl. Ghergan Florian 
Că nu funcţionează este problema. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Ba da, funcţionează. 
Dl.Jarnea Horea 
Funcţionează din 2008 prin S.P.I.G.M.. 
Dl.Kovacs Francisc 
La colegii din vechea legislatură vreau să le reamintesc că eu am ridicat această 

problemă cu wc-urile din municipiu Deva. Atunci s-a luat o măsură, ca să se facă ceva. 
Atunci această firmă, nu ştiu cum îi spune, a preluat acest wc şi a fost obligat să-l repare 
şi a cheltuit banii respectivi. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Din 2008 este administrat de S.P.I.G.M. 
Dl.Jarnea Horea 
Din 2008 S.P.I.G.M. îl administrează. 
Dl.Kovacs Francisc 
Firma respectivă doar nu o să întreţină wc-urile din municipiul Deva. Au făcut o 

lucrare. Ei au acuzat că oamenii din parc se duc la toaleta lor. Au făcut o treabă bună zic 
eu. 

Dl.Jarnea Horea 
Fiind grupul sanitar în asociere, consumul de apă şi utilităţile sunt pe 

S.C.Excelsior. Drăgulescu le foloseşte, dar le plăteşte Excelsior. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Funcţionează din 2008 sau numai pe hârtie? 
Dl.Jarnea Horea 
În 2008 a funcţionat. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Astăzi funcţionează? 
Dl.Jarnea Horea 
Acum este închis că este iarnă. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă există investiţia făcută, să luăm în administrare să poată funcţiona. A fost la 
noi în  

comisie. 
 
Dl.Socol Augustin 
Documentaţia cu devizul post calcul al lucrărilor efectuate. 
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Dl. Oană Nicolae Dorin 
Tocmai de aceea spun. A fost la noi la Primărie 20 de ani şi nu a funcţionat că nu 
a fost  

amenajat. Haideţi să-l luăm, să-l dăm în administrare să funcţioneze. Care este problema 
acum? Să-l dărâmăm?! 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Documentaţia este aici. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu nu înţeleg următorul lucru. De ce ar băga cineva într-un wc 1 miliard şi ceva? 
Care este  raţiunea economică a acestei investiţii? Să faci un wc de 1 miliard şi ceva, deci 
nu înţeleg ce urmăreşte, pe urmă să-l dea Primăriei?! 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să nu se îmbolnăvească cetăţenii. 
 Dl.Borbeanu Simion 

Dumneata dai 1 miliard şi ceva să faci un wc să nu se îmbolnăvească cetăţenii? 
Dl.Kovacs Francisc 
Cineva a semnat acest deviz de lucrări. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nimeni nu face finanţări filantropice de genul să bage 1 miliard într-un wc.  

 Dl.Kovacs Francisc 
L-aţi văzut cum arată?! 

 Dl.Borbeanu Simion 
Aici vrea în schimb parcarea, asta este târgul, să înţeleg, că nu suntem la 

grădiniţă. Nu ne luaţi de proşti. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Pogocsan Simion şi 

Dl.David  
               Ioan)    

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Pogocsan Simion şi 

Dl.David  
               Ioan)    

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Pogocsan Simion şi 

Dl.David  
               Ioan)    

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Pogocsan Simion şi 

Dl.David  
               Ioan)    

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Pogocsan Simion şi 

Dl.David  
               Ioan)    
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
           3 abţineri (Dl. Borbeanu Simion, Dl. Pogocsan Simion şi 

Dl.David  
               Ioan)    

A fost adoptată Hotărârea nr.415/2009 
 

Punctul 17 
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 32 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  a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.416/2009 

 
 Punctul 18 
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 
directa a unui teren in suprafata de 32 mp. din domeniul privat al municipiului Deva, in 
favoarea domnilor Soporan Viorel, Resiga Ion si a doamnei Florea Daniela. 

Dl.Oana 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. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.417/2009 
 

Punctul 19 
   Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 272 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  a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.418/2009 
 

Punctul 20   
   Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 
directa a unui teren in suprafata de 272 mp. din domeniul privat al municipiului Deva, in 
favoarea Asociatiei de proprietari nr.381 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  a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.419/2009 
 

Punctul 21  
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin 
negociere directa a unui teren in suprafata de 29 mp, proprietatea privata a municipiului 
Deva, situat in Deva, str.I.Creanga, colt cu str.Maresal Averescu langa bl.29, sc.C, parter. 

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

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Din Comisia de negociere directa  propun să facă parte: D-na Oprisiu Corina, Dl 
Panduru Carol, Dl Pogocsan Ferdinand şi Dl Dobrean Robert. În calitate de membrii 
supleanti propun pe: 
Dl Mos Ovidiu, Dl Tonea Vasile, Dl Ardelean Nelu şi Dl Birau Mircea. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa 
distribuie buletinele de vot cu propunerile facute. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 19 
voturi valabile. 
           Comisia de negociere : 
     1. D-na Oprisiu Corina- 19 voturi “pentru” 
     2. Dl Panduru Carol – 19 voturi “pentru” 
     3. Dl Pogocsan Ferdinand -19 voturi “pentru” 
     4. Dl Dobrean Robert – 19 voturi “pentru” 
     5. Dna Bornemisa Anamaria – 19 voturi “pentru” 
     6. Dna Nutu Silviana – 19 voturi “pentru” 
     7. Dl Jarnea Horia – 19 voturi “pentru” 
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             Membrii supleanti: 
     1. Dl Mos Ovidiu – 19 voturi “pentru” 
     2. Dl Tonea Vasile – 19 voturi “pentru” 
     3. Dl Ardelean Nelu – 19 voturi “pentru” 
     4. Dl Birau Mircea – 19 voturi “pentru” 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.420/2009 
 

Punctul 22 – RETRAS 
 
Punctul 23  
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  trecerea unui teren in 
suprafata totala de 600 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  a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.421/2009 
 

Punctul 24 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren in suprafata de 600 mp. din domeniul privat al municipiului 
Deva, situat la intersectia str.Mihai Eminescu cu str.Bejan. 

Dl.Oana 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. 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Din Comisia de evaluare propun să facă parte: Dl Mos Ovidiu, Dl Tonea Vasile, Dl 
Ardelean Nelu, Dl Birau Mircea. În calitate de membrii supleanti propun pe: Dl Borbeanu 
Simion,  
Dna Chisota Roxana, Dl Costa Cosmin şi Dl. Cuiava Dorel. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa 

distribuie buletinele de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 19 

voturi valabile. 
            Comisia de evaluare : 
     1. Dl Mos Ovidiu – 19 voturi “pentru” 
     2. Dl Tonea Vasile – 19 voturi “pentru” 
     3. Dl Ardelean Nelu – 19 voturi “pentru” 
     4. Dl Birau Mircea – 19 voturi “pentru” 
     5. Dna Bornemisa Anamaria – 19 voturi “pentru” 
     6. Dna Nutu Silviana – 19 voturi “pentru” 
     7. Dl Jarnea Horia – 19 voturi “pentru” 
            Membrii supleanti: 
     1. Dl Borbeanu Simion -19 voturi “pentru” 
     2. Dna Chisota Roxana – 19 voturi “pentru” 
     3. Dl Costa Cosmin – 19 voturi “pentru” 
     4. Dl Cuiava Dorel – 19 voturi “pentru” 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.422/2009 
 

           Punctul 25   
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 13 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 a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.423/2009 
 

Punctul 26  
   Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 
directa a unui teren in suprafata de 13 mp. din domeniul privat al municipiului Deva, in 
favoarea SC Cabinet Medical dr. Muntean SRL. 

Dl.Oana 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. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.424/2009 
 

Punctul 27  
   Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii in administrare catre Serviciul public local de intretinere si gospodarire 
municipala Deva, a Grupului Sanitar din parcul „Cetate” Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.425/2009 
 

Punctul 28  
   Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea actului 
aditional nr.3 la Acordul nr.15193/7622/21.05.2009 incheiat intre municipiul Deva si 
Spitalul judetean de urgenta 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  a avizat favorabil. 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.426/2009 
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Punctul 1 suplimentar 
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Deva pe anul 2009 
 

 
D-na Viorica Nicula  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. La solicitarea Serviciului Public 
Local  

de Asistenţă Sociala, propunem suplimentarea bugetului acestui serviciu cu suma de 
40,00 mii lei la titlu 20-bunuri şi servicii, capitol 68.02 “Asigurari si asistenta sociala”, 
subcapitol 68.02.50 “Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale”. 
 Cu aceeasi sumă de 40,00 mii lei se diminuează prevederile capitolului 51.02 
“Autoritati publice si actiuni externe”, titlu 10 – cheltuieli de personal. 

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

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.427/2009 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.333/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investitia “Noi capacitati de producere a energiei termice prin 
valorificarea resurselor de energii regenerabile”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
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Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.428/2009 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
nr.334/2009 privind depunerea proiectului “Noi capacitati de producere a energiei termice 
prin valorificarea resurselor de energii regenerabile” la Administratia Fondului pentru 
Mediu pentru finantare nerambursabila prin Programul de inlocuire sau de completare a 
sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie 
geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii 
aerului, apei si solului. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.429/2009 
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Punctul 4 suplimentar 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.331/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico – economici pentru investitia “Reabilitarea I extinderea parcului Bejan Deva” si 
depunerea proiectului la Ministerul Mediului pentru finantare nerambursabila prin 
Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in 
localitati. 

 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 19  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.430/2009 
 
 

Diverse 
 
 

Dl. Kovacs Francisc 
Am mai propus o dată. Problemele care  se ridică la Diverse ar trebui raportate în 

primul minut când venim la şedinţă. Eu ridic aceleaşi probleme ca şi data trecută. Îmi dă 
cineva răspuns la problemele pe care le-am ridicat data trecută? Ce s-a făcut? Cineva 
trebuie să răspundă ce s-a rezolvat şi ce nu s-a rezolvat! Am ridicat problema pentru 
câinii din jurul pieţei centrale şi mizeria de pe Împăratul Traian. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vedeţi dumneavoastră, domnule consilier, nu aveţi răbdare, decât de la o şedinţă 

la alta.   V-am spus că în data de 29 o să avem o licitaţie pentru că am făcut serviciul 
nostru de ecarisaj şi   l-am trecut în domeniul privat. Dorim să-l privatizăm pentru o mai 
mare eficienţă a serviciului. După data de 29 după ce se dă un câştigător al licitaţiei 
începem să ridicăm câinii din toată Deva. Acum, în momentul de faţă nu avem nici cele 
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necesare. Trebuia să facem o Poliţie a animalelor, trebuia să facem multe lucruri. Cu 
două săptămâni înainte Guvernul  - fost - de care se pare că am scăpat… 

Dl.Kovacs Francisc 
Fără politică! 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vă spun pentru că am fost iniţiatorul de proiect care a căzut pentru că s-au 

îngheţat toate posturile. 
Dl.Kovacs Francisc 
Am înţeles. Gunoiul de pe strada Împăratul Traian tot Guvernul ăla a blocat să nu-l 

ia? Nu este ridicat de 2 luni. 
 
 
 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Ne-aţi cerut limitator, l-am pus! Acum se adună gunoiul. Nu putem să ridicăm 

gunoiul pe cum se face mizerie în Deva, nu putem. 
Dl.Kovacs Francisc 
Este vorba de zona aceea de acolo, domnule Viceprimar. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Am trecut şi eu prin zonă şi nu este chiar aşa. 
Dl.Kovacs Francisc 
Cu limitatorul de viteză, i-am mulţumit în ziarul nostru şi oficial la domnul 

Viceprimar Oancea. Dânsul s-a ocupat. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vă spun că nu este chiar aşa uşor să faci numai pe o singură stradă că Deva nu 

are numai o singură stradă. 
Dl. Ghergan Florian 
Mai în glumă, mai în serios, domnul consilier are dreptate. Se ridică aici multe 

probleme. Aş vrea domnul Secretar, domnul director, să ne spună din punct de vedere 
legal sau din punct de vedere al Consiliului legal cine trebuie să răspundă la aceste 
solicitări ale consilierilor, cine răspunde de aceste probleme şi cum se face informarea 
pentru că de multe ori s-au ridicat probleme şi nu s-a răspuns la ele în termen sau măcar 
să spună “domnule, este în studiu, o să facem o verificare”.  

Cred că este un sistem pe care trebuie să-l stabilim noi aici şi să funcţioneze în 
Consiliu. Mai facem şi glume, dar sunt şi lucruri foarte serioase la care trebuie să se dea 
curs şi să se răspundă.  

Eu aş vrea să vedem. Bun, eu ştiu că Secretarul este cel care este în situaţia să 
vadă toate solicitările acestea, să ceară executivului răspuns. Cred că ceea ce a pus în 
discuţie colegul nostru este pertinent şi trebuie la fiecare şedinţă să facă cineva un raport 
şi să spună “domnule, s-au ridicat următoarele probleme ”…”. Toţi colegii noştrii au 
nevoie să le dea un răspuns că nu au venit aici să spună anumite lucruri pe care le 
întâlnesc în teritoriu şi să nu fie dat răspuns. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Ne amintim de multe lucruri ridicate în şedinţele de Consiliu, cel puţin de 1 an şi 

jumătate. S-au dorit mai multe spaţii verzi, s-au creat. S-au dorit mai multe locuri de 
parcare la un moment dat, s-au creat. Aţi dorit degajarea traficului în Deva, s-au înlocuit 
intersecţiile cu sensurile giratorii. S-a dorit un iluminat public mai eficient, îl avem. Aţi dorit 
şosele mai bune, s-au făcut şosele mai bune. Aţi dorit o piaţă modernă la standarde 
europene, o problemă ridicată în Consiliu, avem o piaţă modernă. Aţi dorit reabilitarea, 
cetăţenii nu dumneavoastră, reabilitarea cetăţii municipiului Deva, cetatea este în 
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reabilitare. S-a dorit un Aqua Land, avem un Aqua Land, cel mai mare din România. S-a 
dorit un patinoar la un moment dat, avem şi patinoar.  

Acestea au fost câteva din care mi-am adus eu aminte dintre problemele ridicate 
de cetăţeni prin intermediul dumneavoastră. 

Dl.Ghergan Florian 
Cred că aţi înţeles greşit, domnule Viceprimar. Dumneavoastră şi noi toţi trebuie să 

facem un regulament care să funcţioneze. Orice consilier are drept la opinie, orice 
problemă pe care o ridică aici, că este de la putere sau din opoziţie nu contează, trebuie 
să fie tratat foarte serios. Eu vreau ca acest sistem să funcţioneze. Eu nu am spus că 
sunt lucruri care nu s-au făcut. Să perfecţionăm acest lucru. Un consilier trebuie să fie 
respectat pentru că este reprezentantul celor care l-au ales şi trebuie să i se răspundă. 

 
 
 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Am dorit să menţionez câteva din problemele ridicate de dumneavoastră care au 

fost rezolvate, câteva. 
Dl.Ghergan Florian 
De acord. Eu vreau să facem un sistem care să funcţioneze. 
Dl.Augustin Socol 
Sistemul este reglementat prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului local prin care s-a stabilit exact modul în care se răspunde la interpelări, modul 
în care se răspunde la întrebări. 

Dl.Ghergan Florian 
Atunci, să se întâmple treaba aceasta. 
Dl. Socol Augustin 
Există şi posibilitatea ca unii consilieri să se adreseze în scris executivului. Îmi 

amintesc foarte bine, domnul Ţonea a adresat câteva solicitări executivului şi a primit 
răspunsul în termenul legal în care se răspunde oricăror sesizări.  Deci, lucrurile sunt 
reglementate. 

Dl.Ghergan Florian 
Bun. Atunci, la fiecare şedinţă aşa cum spunea domnul consilier o să fie cineva să 

informeze ce s-a discutat. Eu cred că asta ar trebui şi cred că este bine pentru toată 
lumea că toată lumea ridică o problemă, unul cu câinii vagabonzi, altul  cu parcările, altul 
cu Poliţia Comunitară şi ar trebui aceste probleme să fie dezbătute aici. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Cred că ar trebui să facem o dezbatere semestrială pentru că de la o şedinţă la 

alta timpul este destul de scurt ca să se rezolve anumite probleme. Atunci o dată la 6 
luni… 

Dl. Ghergan Florian 
Nu cred că o problemă poate să aştepte 6 luni, cum este infracţionalitatea din 

piaţă.  
Dl Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Nu, dar una ca şi Poliţia animalelor… 
Dl. Ghergan Florian 
Nu este corect. Haideţi să luăm Regulamentul şi să facem întocmai. 
Dl. Socol Augustin 
Suportă modificări. 
Dl.Ghergan Florian 
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Sau să suporte modificări dacă dorim altfel. Haideţi să luăm regulamentul să-l 
discutăm şi cred că este important să se dea răspuns la orice solicitare a oricărui 
consilier. 

Dl.Panduru Carol 
Domnilor, îmi aduc aminte că anul trecut un coleg de-al nostru, domnul Borbeanu, 

a ridicat o problemă vis-à-vis de montarea antenelor de recepţie emisie deasupra 
blocurilor. Se pare că nu este controlat de Primărie acest aspect. 

La un punct termic se montează o staţie de recepţie emisie pentru televiziunea 
RDS. Nu se poate în mijlocul a 4-5 blocuri acolo, la o distanţă mai mică de 10 m de 
blocuri. Aş dori ca serviciul care eliberează autorizaţii să sisteze orice lucrare pentru că, 
pentru aceste servicii trebuie aprobări speciale nu numai autorizaţie de construcţie. 
Trebuie şi avizul S.R.I., eu mai ştiu de unde, tot felul de chestii de genul acesta. Acest 
lucru nu este admis. 

 Eu vă spun că în termen de vreo două zile, asociaţiile de proprietari vor depune 
plângeri în acest sens şi va trebui să luăm măsuri urgente. Vă rog să stopaţi orice 
activitate acolo. 

D-na Predoiu Olga 
Da. Până acum nu s-au depus cereri pentru autorizaţii. 
Dl. Panduru Carol 
Au pus vreo 10 deja. 
 
 
D-na Predoiu Olga 
Montează ilegal. Deci, nu au cerut nici certificat de urbanism. 
Dl. Panduru Carol 
Nu-i nimic. S-a făcut o sesizare, vă rog să luaţi măsuri. 
D-na Predoiu Olga 
În momentul când vor cere, sigur le vom impune acordul asociaţiei de proprietari. 
Dl.Panduru Carol 
Până vor cere poate trece revelionul dar vă rog să sistaţi orice activitate. 
D-na Predoiu Olga 
Da. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Colegul nostru, domnul Panduru, a făcut o sesizare. Eu cred că este bine să 

mergeţi până acolo, vă spune adresa. Deci, să nu-i aşteptăm până vor să intre în 
legalitate. Până să intre în legalitate, să luaţi măsuri. 

Dl.Borbeanu Simion 
Legat de ceea ce s-a spus, am depus un proiect de hotărâre, în august s-a făcut 

un an şi jumătate, referitor la amplasarea antenelor GSM în zonele dens populate. Deci, 
existe suspiciuni serioase că sunt dăunătoare sănătăţii, nu numai suspiciuni este dovedit 
clar că sunt dăunătoare. Cu toate astea, pe toate blocurile din zona centrală a oraşului 
sunt antene pentru că este mai ieftin decât să facă piloni de un miliard, cât costă un wc 
public din parc, mai bine le pune pe blocuri şi ne afectează sănătatea.  

Eu vă dau un exemplu, fără să fie luate semnături de la cei direct vizaţi pentru 
impactul asupra sănătăţii. Este vorba de apartamentul în care locuiesc eu. Deci, este 
montată antenă GSM fără acordul meu, fără semnătura mea. Cum s-a amplasat această 
antenă?  

Întrebarea pe care vreau să o formulez, este următoarea. De ce, dacă eu în 
calitate de consilier am depus un proiect de hotărâre, acest proiect de hotărâre nu a ajuns 
pe ordinea de zi nici până acum, după ce a trecut un an şi ceva?. Domnilor, haideţi să-l 
discutăm, să-l dezbatem. 
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 Există precedente în alte localităţi, de exemplu la Orăştie, de exemplu la Aiud în 
care se interzice amplasarea acestor antene pe blocuri. Le-au pus prin cimitir, prin alte 
părţi, unde nu afectează sănătatea populaţiei. Ei cer aprobare pentru o mică antenă şi 
după aceea ne trezim cu o pădure de antene şi nu mai cer altă aprobare. 

Dl.Socol Augustin 
Domnule Borbeanu, ordinea de zi a şedinţei este stabilită de Primar împreună cu 

Secretar. Dacă dumneavoastră aţi văzut că în luna în care aţi depus, aţi iniţiat proiectul 
de hotărâre, nu-i trecut pe ordinea de zi, trebuia pe Primarul şi pe Secretarul de anul 
trecut să-i luaţi la întrebări. 

Dl.Borbeanu Simion 
Am spus în şedinţă, cred că vă amintiţi lucrul acesta. Eu nu deschideam subiectul 

dacă nu-mi amintea domnul Panduru. Mie mi se pare normal să vedem, este o tâmpenie, 
votăm, nu votăm. 

Dl.David Ioan 
Numai puţin. Ai iniţiat proiectul? 
Dl. Borbeanu Simion 
Da, am depus proiectul la Primărie, la Serviciul A.P.L.. 
Dl.David Ioan 
Întreabă ce s-a întâmplat. 
Dl.Borbeanu Simion 
Altceva am vrut să întreb, pentru asta am cerut cuvântul. Cine poate să-mi explice 

care este raţiunea, de ce s-au făcut schele pe cetate la ruinile cetăţii, în şantierul care 
există acolo, în faţa unui zid care nu există? Dacă vă uitaţi există o suprafaţă de vreo 100 
mp de schele care sunt în afara oricărei construcţii. Care este explicaţia, de ce s-au făcut 
aceste schele, poate cineva să-mi spună? Zidul are 45 de grade şi schele sunt făcute ca 
şi cum zidul ar fi complet până sus. Aici există schele, pentru ce sunt schelele acelea? 

Dl.David Ioan 
Cred că cea mai bună lămurire o poate da arhitectul care se ocupă de lucrarea 

asta. Eu am întrebat ca şi tine. O parte sunt scări. 
Dl. Borbeanu Simion 
Eu am întrebat. La un zid care nu există de ce trebuie să-i pui schele? Nu există 

zid în dreptul schelelor, uitaţi-vă pe cetate să vedeţi! 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În primul rând apreciez timpul foarte scurt în care s-au astupat şanturile din faţa 

Primăriei şi sper că până la şedinţa următoare să se şi asfalteze ca să nu mai rămână 
până la primăvară aşa. 

A doua problemă pe care o ridic, rog pentru proiectul de buget pe 2010, rog 
respectuos să fie cuprinsă la investiţii şi lucrarea “semafor la pe b-dul Decebal, la zona 
piaţă şi Opera”, semafor cu temporizare pentru pietoni, că ne batem joc de oameni. Dacă 
mergi cu maşina trec pietonii în dreapta şi stânga şi stai jumătate de oră. Dacă ai noroc 
să fie poliţist acolo stai că dacă ai trecut  ţi-a dat amendă.  

De doi ani sau de trei ani am rugat şi s-a hotărât să se facă această investiţie. Rog 
să fie trecută în proiectul de buget pe 2010 această investiţie. 

A treia problemă. Cer în condiţia în care un consilier ridică o problemă, Serviciul 
A.P.L.să ne comunice la prima şedinţă ordinară cărui serviciu tehnic a Primăriei s-a 
repartizat rezolvarea acelei probleme şi ce termen s-a dat pentru rezolvarea acelei 
probleme. Asta să avem la şedinţa ordinară, nu spun la şedinţa extraordinară sau de 
îndată, dar la şedinţele ordinare să avem o informare la problemele ridicate, “urmează să 
discutaţi cu dl. Szots”, “urmează să discutaţi cu cei de la drumuri”. 

Eu am cerut să facem parcări şi nici până în zi de azi nu s-au făcut. M-am dus jos 
la serviciu, am vorbit cu domnul Radu şi mi-a spus că aşa blocăm traficul. Nu am spus 
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să-l blocheze, să facă proiectul ca să obţinem aprobarea de la Poliţie şi să facem pe bd. 1 
Decembrie două sensuri de mers. Aşa este un sens pe o parte şi două sensuri pe alta şi 
pe sensul acela de mers nu poţi să circuli.  

Domnul Primar a dat dispoziţie şi cel de la serviciu spun că nu se poate. “domnule, 
eu nu am spus că se poate, fă proiect”.Rog să se dea răspuns de ce nu s-a făcut de o 
lună jumătate acest proiect. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Vă rog frumos, dacă mai sunt cumva limitatoare de viteză, aş vrea să se monteze 

pentru cei de la Sfântul Francisc, de la internat de acolo, sunt copii acolo, este o cantină 
unde se serveşte masa şi aş ruga montarea a două limitatoare pentru că mulţi circulă cu 
viteză.  

Dacă se poate, limitatoare de viteză în Progresu, la şcoală. Vă rog frumos şi din 
cele vechi,  nu contează  dacă sunt mai înalte,  este mai bine poate. 

Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele care va conduce lucrările şedinţei în 
următoarele trei luni de zile. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Propun pe d-na Chişota Roxana 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
D-na Chişotă Roxana a fost votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri 

prezenţi. 
Dl.Cuiava Dorel 
Cetăţenii din blocul 28 din cartierul Dacia. În spatele blocului sunt nişte copaci la 

care le-au crescut crengile şi se înfundă canalizarea. Să se taie acei copaci. 
De asemenea, la blocul 7 şi C2, este făcută parcarea prost, apa se adună în bălţi 

şi oamenii trebuie să treacă prin noroi ca să poată ieşi din bloc.  
Am spus şi data trecută. 
 
 
 
 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
 

 
 

Deva, 24 noiembrie  2009 
 
 
 

             Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

   Pogocsan Ferdinand              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


