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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 26 mai 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.923/2009. 

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 şi Costa 
Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl.Ardelean Nelu 
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 18 consilieri, şi-au anunţat absenţa domnul Dobrean Robert şi 
domnul Moş Ovidiu. Întârzie la şedinţă  domnul Ghergan Florian. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae 
Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului 
local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl.Ardelean Nelu 
 Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros “La multi ani!” 
celor care si-au aniversat sau urmeaza sa isi aniverseze ziua de nastere in aceasta 
luna, respectiv d-nei Chisota Roxana - 31.05, d-nei Mateuca Madalina -18.05 şi d-lui 
Kovacs Francisc -02.05.  

Dl.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin în vederea prezentării 

stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 24 aprilie 2009, 06 mai 
2009 si 20 mai 2009, precum şi procesele-verbale al şedinţelor Consiliului local.  

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 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 24 aprilie 2009, 06 mai 2009 si 20 mai 2009 
însoţit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile 
asupra conţinutului acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 24 aprilie 2009. 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.745/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 21 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
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   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 31 de puncte si 4 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 34 de hotarari, respectiv de la nr.127-160.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 24 aprilie 2009.  
 

Sinteza procesului –verbal din data de 06 mai  2009. 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.846/2009, 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 Ardelean Nelu. 
Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotarare, 

respectiv Hotararea nr.161.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  06 mai 2009.  
 

Sinteza procesului –verbal din data de 20 mai  2009. 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.890/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi  21 consilieri din numărul total de 21 de consilieri 

alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 11 puncte. S-au adoptat 11 hotarari, 
respectiv Hotararile nr.162-172.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în sedinta din data  de 20 mai 2009.  
 

Dl.Kovacs Francisc 
Înainte de a intra în ordinea de zi, în urma şedinţei din data de 20 mai, aş vrea să 

invit pe domnul Primar şi domnii Viceprimari la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
ca să vadă ce fac cei 6.000 de pensionari care aparţin Devei. Atunci, invit câte un 
reprezentant din fiecare partid să vină acolo să discutăm toate lucrurile, toate actele şi 
hotărârile care s-au luat acolo.    M-aş bucura foarte mult să ne cunoaşteţi. Avem 
nevoie de sprijin.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Stabiliţi o zi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Când doriţi îmi spuneţi şi noi cu o oră înainte suntem acolo. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 24 aprilie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 24 aprilie 2009 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 06 mai 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 06 mai 2009 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 20 mai 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 20 mai 2009 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
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Dl. Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
Dnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 
1. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de 

casatorie neintrerupta; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea numarului asistentilor personali si incheierea contractelor 

individuale de munca ale acestora; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Exprimarea acordului Consiliului local al municipiului Deva, in calitate de 

proprietar, pentru constituirea dreptului de superficie asupra cotei-parti 
indivize din terasa blocului 56, str.Bejan, aferenta locuintei construite din 
fondurile statului situata in str.Bejan, bl.56, sc.V, ap.56; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Instrainarea prin licitatie publica a unui spatiu construit in suprafata de 54,62 

mp., impreuna cu cota indiviza de teren in suprafata de 19,92 mp., situat in 
Deva, b-dul Decebal, bloc.M, parter, scara C, apartinator domeniului privat al 
municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul general al 

municipiului Deva asociatiilor/fundatiilor/organizatiilor fara scop patrimonial cu 
personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului 
Deva, cultelor religioase romane cu personalitate juridica, cluburilor sportive 
de drept privat si asociatiilor pe ramura de sport judetene, 
asociatiilor/fundatiilor care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta 
sociala si asociatiilor/organizatiilor/fundatiilor pentru tineret, care desfasoara 
activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes 
public local; 

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

construire „Locuinta P+M, anexe, accese, amenajari exterioare si 
imprejmuire” in municipiul Deva, str.Vulturilor, nr.7, judetul Hunedoara; 

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

construire „Locuinta familiala P+M, garaj si imprejmuire” in municipiul Deva, 
str.Viilor, f.n., judetul Hunedoara; 

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

„Extindere si mansardare garaj” in municipiul Deva, Aleea Violetelor, nr.31, 
judetul Hunedoara; 

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

„Construire locuinta unifamiliala S+P+M, imprejmuire, garaj” Deva, str.Dimitrie 
Sturza, f.n., judetul Hunedoara; 

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

construire „Locuinta S+P+E, accese, amenajari exterioare si imprejmuire” in 
municipiul Deva, str.Prelungirea Vulcan, f.n., judetul Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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11. Aprobarea avizului de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic 
Zonal pentru „Extindere, modernizare Bar, D+P+M nivele” in municipiul Deva, 
str.M.Eminescu colt cu b-dul N. Balcescu, fata bloc 12, judetul Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Construire doua locuinte colective D+P+2E” in municipiul Deva, 
str.Zavoi, f.n., jud.Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Construire ansamblu de 7 locuinte individuale S+P+1” in 
municipiul Deva, Aleea Minei, f.n., jud.Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Spalatorie auto”  in municipiul Deva, b-dul N.Balcescu, f.n., 
jud.Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Spatiu comercial – Sali de joc D+P+1” in municipiul Deva, b-dul 
N.Balcescu, f.n., jud.Hunedoara; 

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

Zonal pentru „Construire casa de vacanta” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n., 
jud.Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

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

      Iniţiator Primar Mircia Muntean  
18. Vanzarea prin negociere directa a unor terenuri in suprafata de 420 mp., 

respectiv de 262 mp., situate in Deva, b-dul Decebal, Complex Comercial 
Central; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean    
19. 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   
20. Modificarea Contractului de inchiriere nr.8/1999; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.153/2009; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobare atribuire teren in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de 

prevederile Legii nr.15/2003;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea Actului aditional nr.6 la Contractul de executie lucrari 

nr.33803/2006 incheiat intre municipiul Deva si SC Romstrade SRL 
Bucuresti; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 

Dnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 
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Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu 
urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea 
cererilor de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor 
evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in 
natura fostilor proprietari; 

2. Aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de 
locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita 
tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003;  

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

 Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si  completata.         
    S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 
 Dl.Birău Mircea 
 Domnule Preşedinte, domnilor Viceprimari, aş dori înainte să începem ordinea 
de zi, să dau citire unei solicitări făcute de nişte cetăţeni care locuiesc pe strada 
Grigorescu. Mi-au făcut o adresa în numele dumnealor. Sunt 20 şi ceva de persoane 
care au înţeles că vor fi evacuate şi dumnealor ne solicită un punct de vedere vis-à-vis 
de lucrul acesta şi în acelaşi timp ne cer ca, dacă vor fi evacuaţi, să le punem la 
dispoziţie alte locuinţe sociale. 
 Aş dori să le dăm un răspuns acum, ca să nu rămână până la sfârşitul şedinţei.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 O rugăminte, de unde aveţi informaţia? La urechile noastre nu a ajuns. 
Doamnele, cine este reprezentant? Noi nu ştim de aşa ceva, de unde aţi aflat 
dumneavoastră? 
 D-na Avadanei Doina 
 De la Primărie, au venit doamnele de la Primărie. 
 D-na Nicula Viorica 
 Aveţi vreun act în scris? 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Vă rog frumos să vorbiţi mai tare că nu vă aud. 
 D-na Avadanei Doina 
 Avem  informaţia de la doamnele de la Primărie care au venit acolo. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Noi nu avem informaţia. Suntem doi viceprimari aici şi nici unul nu ştie de aşa 
ceva.  
 D-na Avadanei Doina 
 Au fost pe Grigorescu şi ni s-a spus că vom fi daţi afară pentru că domnul Ţîf sau 
a cui este locul acela, îşi recuperează locuinţele. 
 D-na Ivan Elena  
 Săptămâna trecută şi acum două săptămâni de zile am fost şi le-am spus la cei 
care sunt pe proprietatea noastă şi care au contracte de închiriere, le-am făcut 
contracte şi o să le punem contoare separate. La ceilalţi le-am spus că nu-i dă nimeni 
afară de acolo, dar noi am spus aşa: ca să poată să intre în legalitate, am făcut 
măsurători pe partea care este a noastră, dacă s-ar putea  construi încă 23 sau 26 de 
camere.Asta a fost discuţia atunci, la momentul respectiv. Săptămâna trecută a fost o 
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şedinţă împreună cu Prefectura, cu doamna Copeţi şi un reprezentant de la etnia 
romilor, a fost doamna Munteanu prezentă şi s-a pus în discuţie dacă proprietarul 
clădirii ar fi de acord să încheie şi pentru dânşii contracte de închiriere.Urmează să 
luăm legătura cu domnul care este proprietar, domnul Ţîf - dacă nu mă înşel, să vedem 
dacă dânsul este de acord să le încheie şi lor contracte de închiriere, dar dânsul să le 
încheie că el este proprietar nu suntem noi. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Deci, nu s-a spus nici într-un moment… 
 
 
 
 D-na Ivan Elena 
 În nici într-un caz nu s-a spus aşa ceva. Am spus eu,  că vă dă cineva afară de 
acolo?     V-am spus eu că vă dă cineva afară? Eu am spus să staţi acolo unde sunteţi, 
nu este nici o problemă, noi am venit să măsurăm. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Ca la Radio Erevan “nu vă demolăm, vă contruim”.  Intenţia nu a fost să vă 
dea cineva afară. Unde să vă duceţi? Dimpotrivă, acele 26 de contracte individuale vin 
în plus faţă de celelalte. 
 D-na Ivan Elena 
 Numai că nu o să vă putem face contracte de închiriere. Noi în ideea aceasta ne-
am dus, să încercăm cât de cât să-i punem în legalitate, dacă se vor putea construi 
acolo 26 de camere. 
 Asta a fost întâlnirea noastră, nu este nimic bătut în cuie, nu este proiect făcut 
pentru aşa ceva. Deci, discuţii se mai pot face.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Cu alte cuvinte, mergeţi acasă, staţi liniştite că nu vă scoate nimeni afară. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Dacă doriţi să rămâneţi în sală, puteţi rămâne dacă nu, vă puteţi retrage. 
  
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.2,19,23, pct. suplimentar 3 se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele: 1,5,6-16 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 3,4,17,18,20-22, punctele suplimentare 1,2 se adoptă cu votul a 2/3 
din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
De asemenea proiectele de hotarari inscrise la punctele  4 si 18 necesita vot secret. 
 

Dnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 
I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

„Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
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Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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. 173/2009 
 

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

numarului asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale 
acestora. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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. 174/2009 
 

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

acordului Consiliului local al municipiului Deva, in calitate de proprietar, pentru 
constituirea dreptului de superficie asupra cotei-parti indivize din terasa blocului 56, 
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str.Bejan, aferenta locuintei construite din fondurile statului situata in str.Bejan, bl.56, 
sc.V, ap.56. 

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

            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. 175/2009 
 

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

licitatie publica a unui spatiu construit in suprafata de 54,62 mp., impreuna cu cota 
indiviza de teren in suprafata de 19,92 mp., situat in Deva, b-dul Decebal, bloc.M, 
parter, scara C, apartinator domeniului privat al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia  de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
În sală este prezent şi domnul Ghergan Florian. 

            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. 
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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.4 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 4 şi 5 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Pentru articolul 4, comisia de selectare a ofertelor, propun următoarea 

componenţă: domnul Moş Ovidiu, domnul Ţonea Vasile, domnul Ardelean Nelu, domnul 
Birău Mircea şi în calitate de membrii supleanţi propun pe: domnul viceprimar Oancea  
Nicolae Florin, doamna Oprişiu Corina, domnul Panduru Carol şi domnul Pogocsan 
Ferdinand. 

La articolul 5, comisia de soluţionare a contestaţiilor, nu se necesită vot secret 
pentru că noi am stabilit o dată că este reprezentant domnul Kovacs Francisc. Avem 
hotărâre că pe toată durata celor 4 ani  este membru în comisia de contestaţii. Toată 
lumea ştie că domnul Kovacs face parte din comisia de contestaţii. Să fie completat în 
proiect. 

D-ra Pogan Adriana 
Era altă comisie.Din cealaltă făcea parte şi d-na Viorica şi dl Socol Augustin.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din partea consiliului este domnul Kovacs Francisc. 
Dl.Ardelean Nelu 
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. 
 Art.4 –Comisia de selectare a ofertelor: 
 - Dl. Moş Ovidiu – 19 voturi “pentru” 
 - Dl. Ţonea Vasile  - 19 voturi “pentru” 
 - Dl. Ardelean Nelu – 19 voturi “pentru” 
 - Dl. Birău Mircea -19 voturi “pentru” 
 - D-na Muntianu Daniela  - 19 voturi “pentru” 
 - D-ra Bolda Cosmina  - 19 voturi “pentru” 
 - D-ra Haiduc Claudia – 19 voturi “pentru” 
 - D-ra Suciu Lucretia – 19 voturi “pentru” – secretar fara drept de vot 
           - Membrii supleanţi: 
 - Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin – 19 voturi “pentru” 
 - D-na Oprişiu Corina – 19 voturi “pentru” 
 - Dl.Panduru Carol -19 voturi “pentru” 
 - Dl.Pogocsan Ferdinand-19 voturi “pentru” 
 Art.5 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

- Dl.Kovacs Francisc -19 voturi “pentru” 
- D-na Poenar Ramona – 19 voturi “pentru” 
- D-na Crainic Rodica – 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. 
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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. 176/2009 
 

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

acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul general al municipiului Deva 
asociatiilor/fundatiilor/organizatiilor fara scop patrimonial cu personalitate juridica, care 
isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor religioase romane cu 
personalitate juridica, cluburilor sportive de drept privat si asociatiilor pe ramura de sport 
judetene, asociatiilor/fundatiilor care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta 
sociala si asociatiilor/organizatiilor/fundatiilor pentru tineret, care desfasoara activitati 
nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile   
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Când s-a împărţit această sumă de bani, eu nu ştiu ce criterii exact s-au avut în 

atenţie, dar mi se pare că în unele locuri sunt anumite anomalii. Eu vreau să vă 
semnalez două capitole şi aş vrea să le şi modific. 
 La Capitolul “Sport” este vorba Automobil Club Român. Noi le-am acordat 10 
milioane de lei. Ei fac un concurs la care participă două ţări străine Ungaria şi  Bulgaria 
şi 15 judeţe. Cu 10 milioane nu-şi cumpără nici cupele. Sunt nişte cheltuieli şi de aceea 
vă spun, măcar să dublăm. De aceea propun aici să suplimentăm cu 1500 şi vă spun 
de unde luăm. Putem lua de la C.I.P. că mi se pare suma disproporţională la cei care 
practică acest sport. Eu sunt pentru a încuraja toate sporturile pe cât este posibil şi în 
măsura sumelor de bani pe care-i avem la dispozitie. Suma asta este, trebuie astfel 
împărţit încât să-i ajutăm pe toţi. Asta este propunerea mea, minus 1500 de la C.I.P. şi 
plus 1500 pentru Automobil Club Roman. 
 Mai am o propunere la Capitolul “Servicii sociale”. Este o disproporţie reală între 
celelalte categorii de la capitolul social şi Fundaţia Iosua. De exemplu, la Crucea Roşie 
apelează toţi amărâţii şi toţi năpăstuiţi soartei şi la C.A.R. apelează cei mai defavorizaţi 
dintre pensionari. Ce propun în final? Să lăsăm cu 20.000 Fundaţia Iosua şi să luăm 
câte 5.000 să punem la fiecare, să ajungă la 10.000. Astfel să ajungem la primele patru 
poziţii cu 10.000 şi poziţia cinci să rămână cu 20.000. Atunci, ar fi o proporţie cât de cât 
echitabilă. Dacă luăm şi Asociaţia Antiparkinson, iarăşi sunt nişte persoane 
defavorizate. 
 Astea sunt propunerile mele. 
 D-na  Nicula Viorica 
 La partea de “Sport” se poate ce a spus domnul Ţonea. La partea de social, 
Fundaţia Conexiuni a cerut prin proiect, proiectul total al fundaţiei este de 5.200. Deci, 
sub nici o formă nu putem să-i dăm mai mult decât a cerut. Deci, dacă am mai acorda 
5.000 ar fi 10.000 şi ei au în proiect 5.200.  
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 La Asociaţia Antiparkinson au cerut 7.000. Deci, nici acolo nu putem da mai mult 
decât  
s-a cerut. 
 La Crucea Roşie  au cerut 27.000. 
 De la Fundaţia Misionar Creştină domnul este prezent în sală şi poate ne spune 
câteva cuvinte despre fundaţie. 

Reprezentant Fundaţia Misionar Creştină Iosua 
Fundaţia Misionar Creştină Iosua funcţionează de 6 ani în Deva. Are un orfelinat, 

casa galbenă pe care o ştiţi de pe  Dealul Paiului, are orfelinat în Hunedoara construit  
care nu este pus în funcţiune şi urmează în 2 luni să fie pus în funcţiune. O altă 
activitate este o tabără la Brănişca. Am primit în concesiune de la Brănişca de la 
Primărie o şcoală veche, am reparat-o şi urmează să amenajăm o tabără care va 
funcţiona pentru copii din tot judeţul, nu numai pentru Fundaţie, pentru că noi la 
Fundaţie momentan, la orfelinat, nu avem decât 15 copii, dar o să fie şi în Hunedoara. 
Avem în construcţie o sală polivalentă în Deva, tot pe Dealul Paiului, o clădire care are 
dimensiuni destul de mari, 30 de metri pe 26 de metri numai sala polivalentă, în care va 
funcţiona sală de spectacole, o mini sală de sport pentru toţi copii municipiului Deva şi 
judeţului Hunedoara, nu numai pentru Deva. 
 Cam asta ar fi activitatea şi ne este absolut necesar un microbuz pentru că nu 
avem cu ce transporta copii nici la Hunedoara, nici la … Nu avem nici un fel de mijloc 
de transport pentru copii şi am solicitat bani pentru mijlocul acesta de transport. 
 Dl.Panduru Carol 
 Cunosc misiunea de când s-a înfiinţat. Cred că la început erau doi tineri, nu? 
Actualmente sunt soţ şi soţie, nu?  

Reprezentant Fundaţia Misionar Creştină Iosua 
Da. 

 Dl.Panduru Carol 
Din Lipova. Într-adevăr depun o muncă extraordinară, dar cred că ceea ce 

depinde la nivel judeţean se poate rezolva prin Consiliul Judeţean, iar ce depinde de 
Consiliul local Deva putem finanţa. Cererea domnului coleg a fost pertinentă şi un pic 
dacă se poate pune dincolo şi dincolo, în limitele ce ne permite legea, cred că putem 
face lucrul acesta. 
 Activitatea o consider extraordinară, a acelor tineri care au înfiat chiar din cei 
care sunt acolo, au înfiat 5 sau 6 copii. Mi s-a părut un efort extraordinar. Nu ştiu cât şi-
au sacrificat viaţa să aibă grijă de copii.  Eu sunt de accord, dar şi cu cererea domnului 
Ţonea, nu putem decât ce ne permite legea.  

Dl.David Ioan 
 Iertaţi-mă, nu vreau să fiu nici pro, nici contra propunerilor, dar omul şi-a făcut o 
socoteală pentru mijlocul de transport. Dacă-i dăm mai puţin nu realizează nimic şi cu 
diferenţa pe care o punem dincolo, tot nu se realizează nimic.  

Eu propun totuşi să-i lăsăm suma întreagă şi să se aleagă cu o maşină, iar 
ceilalţi, dacă ciugulim de la fiecare câte un pic, ce poate să facă cu un pic de sumă 
acolo … 
 Dl.Ghergan Florian 
 Sigur, fiecare părere contează aici, dar proporţia este foarte mare. Sigur dânşii 
mai au şi alte posibilităţi de a procura fonduri, ceea ce spunea şi colegul, că se mai pot 
aduce bani şi de la Consiliul Judeţean şi mai ales că sunt tabere în tot judeţul, ar putea 
să pună diferenţa pentru a cumpăra acel mijloc de transport care este necesar.  

Şi eu susţin să dăm celorlalte, la Crucea Roşie, dacă se poate şi celorlalţi mai 
mult pentru că diferenţa de la 40.000 la 5.000 este foarte mare. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand  
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 Este foarte bine că se susţin organizaţiile nonprofit. Eu cred, după cum am citit 
eu, banii aceştia sunt cuprinşi în buget, da? Anul trecut am dat acelaşi sprijin material la 
unii. Nu încerc să  urmăresc nimic. Binenţeles văd asociaţii care au mai primit şi este 
foarte bine, să mai primească de acum înainte. Şi anul trecut i-am avut în buget, da? 
Deci, sumele alocate, da. Atunci totuşi întreb, de ce Dumnezeu un sprijin de 890 de 
milioane în bani vechi, nici anul acesta nu s-a plătit diferenţa de 600 de milioane şi 
ajungem să votăm noi consilierii, nişte hotărâri aşa de dragul de a ne chema colegii de 
la presă?! 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Răspunsul este unul foarte simplu, lipsa lichidităţilor. Faptul că nu am reuşit să 
plătim nu înseamnă că acei bani sunt pierduţi. 

Dl.Pogoscan Ferdinand 
Se reportează suma? 

 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prevederea care a fost stabilită, pe  care dumneavoastră aţi aprobat-o rămâne în 

vigoare şi în măsura în care, acum la venituri suplimentare este o sumă generală, iar 
când avem disponibilităţi vom plăti până la ultimul leu. Deci, nu se pierd acei bani pe 
care dumneavoastră   i-aţi aprobat. 

Dl.Pogoscan Ferdinand 
Domnule Viceprimar, sunt lucrări şi le ştiţi şi dumneavoastră, executate. Când le 

veţi mai plăti, dacă plătiţi cum plătiţi – ştiţi bine?!  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Să dea Dumnezeu cât mai repede. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Eu am un gust amar în gură, pe cuvântul meu.  Ştiţi foarte bine, autobuze 

neînscrise la şcoli ş.a.m.d. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Dumneavoastră vă referiţi la cele 60 de milioane. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Da, care se pare că nu se va  rezolva nici de data aceasta. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu se va rezolva, stiţi bine că nu putem, fiind vorba de utilităţi, până nu achităm 
utilităţile. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 La Capitolul “Sport” propun suplimentarea pentru Clubul Sportiv Body Gym Deva 
cu  9.000 de lei, deci în total să fie 10.000 lei. De ce? Am în faţă biletul cumpărat pentru 
campionatul mondial din Statele Unite unde participă aceşti sportivi profesionişti şi care 
ne duc în America vestea. Uitaţi, numai biletul rezervat şi plătit este de 3.156. Ce i-am 
dat noi, 1.000 de lei, nu acoperă nici cel puţin 30% privind transportul. 

V-aş ruga să-l ajutăm pentru că în ultima perioadă a fost foarte vitregit şi îmi pare 
foarte rău că anumite neînţelegeri din cadrul Consiliului local duce la eliminarea unei 
activităţi sportive. 

Dl.Ardelean Nelu 
Concret, de unde să luăm? 
Dl.Kovacs Francisc 
De la fotbal. De la C.I.P., de la clubul de fotbal. Şi dacă este unul, este 

campionat mondial! 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
D-na Nicula, cum a fost propus de domnul Ţonea, pe partea socială? 
Dl.Ţonea Vasile  
Haideţi să luăm primul. Crucea Roşie cât a cerut? 
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D-na Nicula Viorica 
27.000. 
Dl.Ţonea Vasile  
Să le mai dăm 5.000. 
D-na Nicula Viorica 
Aici mai putem da. 
Dl.Ardelean Nelu 
De unde? 
Dl. Ţonea Vasile 
De la Iosua, tot la capitolul sociale, 5.000. Nu am nimic cu ei, chiar este lăudabil 
ce a  

spus domnul dar dumnealui… 
D-na Nicula Viorica 
Fundaţia Iosua plăteşte şi impozit pe clădiri, câteva milioane pe an. 
Dl. Ţonea Vasile 
Da, dar ei pot să ia şi din alte surse. 
D-na Nicula Viorica 
În acelaşi timp nu a cerut nici un fel de diminuare a impozitului pe clădiri. Dânşii 

vor achita şi impozitul pe clădiri. 
Asociaţia Antiparkinson 7.000 a cerut şi nu-i putem da decât … 
Dl. Ţonea Vasile 
Îi putem da 7.000, da? Ei plus  5,  dincoace minus 2. La C.A.R.? 
D-na Nicula Viorica 
C.A.R.-ul a cerut 30.000. 
Dl. Ţonea Vasile 
Nu le mai putem da plus 5 aici ?!  
Dl.Ardelean Nelu 
De unde luăm? 
D-na Nicula Viorica 
Fundaţia Conexiuni… 
Dl.Ardelean Nelu  
De unde luăm? 
Dl.Ţonea Vasile 
Tot de aici de la Iosua. Fundaţia Conexiuni cât a cerut? 
D-na Nicula Viorica 
5.200. La Fundaţia Conexiuni nu este cazul. 
Dl.Ţonea Vasile 
Ar fi 5 cu 5, 10 şi 2 şi ar rămâne cu 28 de mii. Cu 28 de mii te descurci. 
D-na Nicula Viorica 
Nu se mai poate duce proiectul la îndeplinire în cazul Fundaţiei Iosua. 
Dl.Ţonea Vasile 
Doamnă, atunci nici unul nu şi-l duce la îndeplinire.  Credeţi că cel care a cerut 
26 sau nu  

ştiu cât şi-l duce? 
D-na Nicula Viorica 
Depinde cum l-a fundamentat, că dacă l-a fundamentat pentru mijloc fix nu şi-l 
mai poate  

duce. Ceilalţi, Crucea Roşie dă ajutoare, nu  se poate compara. 
 Dl.Ardelean Nelu 

Haideţi să concluzionăm. A fost un amendament supus la vot de domnul Kovacs 
cu suplimentarea la Body Gym. Se poate? 
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 D-na Nicula Viorica 
 De unde se ia? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am spus, de la fotbal.  
 D-na Nicula Viorica 
 De la care? 

Dl.Ardelean Nelu 
C.I.P. Deva. 

 Dl.Kovacs Francisc 
De unde doriţi. 
Dl.Ardelean Nelu 
Atunci are 1.000, da? 
D-na Nicula Viorica 
10.000.  
Dl.Ardelean Nelu 

 Domnule Kovacs, încă o dată. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ce să spun? Cu 9.000 în total sunt 10.000 de lei. Dacă numai biletul îl costă 
3.000 de lei?! 

Dl.Ardelean Nelu 
 De unde luăm? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 De la clubul de fotbal, de la C.I.P. 
 

Dl.Panduru Carol 
 Nu se poate, este campioană. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Şi ce-i dacă-i campioană? Şi ei merg la mondiale. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Pe social să rămână în forma în care s-a gândit pe proiectele respective, atunci 
şi dânşii îşi fac treaba cu achiziţionarea maşinii. Pe “Sport” facem modificările pe care 
le-aţi solicitat şi dacă vin ceilalţi cu alte proiecte, din iulie încolo le supunem la vot şi le 
votăm  ca proiect nou. 
 Dl.Ardelean Nelu  
 Domnul Ţonea a propus ca A.C.R.-ului să i se adauge 1500 lei, deci unul din 
amendamente.  
 Dl.Ghergan Florian 

Acesta îl  iei de la C.I.P. şi pentru celălalt îl iei de dincolo. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Dăm la Body Gym diferenţa de 9.000… 
 Dl.Ghergan Florian 

De la ceilalţi, de la Mureşul Deva. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Bine?Atunci, proiectele sociale sunteţi de acord să rămână în forma pe care am 
propus-o? 
 Dl. Ardelean Nelu 

Deci, dăm şi la Body Gym, suplimentăm. 
 Dl.Ghergan Florian 

Cu condiţia că dacă vin cu alte proiecte… 
 Dl. Ardelean Nelu 
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Dacă vin cu alte proiecte…. că nu este loc, nu ai de unde. Trebuie să 
achiziţioneze maşina Fundaţia Iosua. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Dar de ce trebuie, domnule? Când ai o Fundaţie nu te bazezi în totalitate pe banii 
Primăriei. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Dacă sunt 15 copii! Sunt bani cu care-i întreţin. Nu vă supăraţi, sunt de acord să 

dăm la Body Gym, dar eu prefer să dau 400 de milioane la o fundaţie decât să-i dau la 
unul să-şi umfle muşchii. Hai să o spunem pe drept! Dacă am dat la Body Gym, foarte 
bine dar de ce să nu dau şi la acea Fundaţie care se ocupă de nişte orfani?! 

Dacă ţine în îngrijire 15 copii, eu m-aş bucura la anul încă 15 copii să ia în 
îngrijire şi să fie 30, 50. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Domnule Viceprimar, poate să ceară şi de la Primăria Hunedoara şi de acolo de 
unde se dezvoltă, de la Brănişca.  

Vreau să vă spun că banii pe care noi i-am cerut la Casa de Ajutor Reciproc este 
pentru cârje, pentru scaune de deplasare, pentru oameni care nu au picioare, care nu 
au mâini. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnule Kovacs, haideţi să împăcăm şi capra şi varza. Am dat la Body Gym cât 

aţi plusat dumneavoastră. 
Dl. Kovacs Francisc 
Asta este altă chestiune, este alt capitol. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Este alt capitol, dar am mărit cu 9.000 de lei, da? De ce să nu aprobăm un buget 

pe care  l-au stabilit dânşii şi pe care l-am formulat noi aici, iar ceilalţi care vin cu alte 
proiecte, în iulie avem prima rectificare, şi dacă este un proiect viabil să asigurăm sprijin 
financiar! 

 
 Dl.Kovacs Francisc 

Domnule Viceprimar, este incorect ca o fundaţie misionară şi nici nu ştiu de 
fapt… 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnule, sunt ortodoxi. Eu mă gândesc la partea socială. 

 Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Viceprimar, ascultaţi-mă un pic. Este anormal ca la o fundaţie 

misionară să dai 400 de milioane şi la Crucea Roşie, la Asociaţia Antiparkinson, la Casa 
de Ajutor Reciproc şi la Conexiuni, patru care au mii de oameni şi care trebuie să dea 
ajutoare, să  le dai 5.000? 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnule Kovacs, atât au cerut, domnule! Dacă nu au cerut mai mult, cum să le 

dăm mai mult?! 
 Dl.Kovacs Francisc 

Auziţi, la Casa de Ajutor s-au cerut 3 miliarde, la  Crucea Roşie să-i dăm în plus. 
D-na Nicula Viorica 
Pentru Fundaţia Iosua nu s-a mai dat nici un leu din bugetul local. Pentru toate 

celelalte în fiecare an Consiliul local a alocat fonduri şi pentru Crucea Roşie şi pentru 
toate celelalte. 
 Dl.Kovacs Francisc 
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Nu este adevărat! Vă rog frumos, doamna director, nu vreau să intru în polemică 
cu dumneavoastră. Niciodată nu s-a aprobat la Casa de Ajutor Reciproc, niciodată. Anul 
trecut am fost scutiţi de impozit, anul acesta nu am mai fost scutiţi de impozit.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Haideţi să depăşim acest moment. Dacă vin cu noi proiecte, nu avem decât să 

găsim sursa, executivul,  sursa financiară şi dumneavoastră, consiliul,  să aprobaţi.  
 Dl.Kovacs Francisc 

Eu cheltuiesc 40 de mii de lei mâine şi  atunci la rectificare de buget ... 
Dl.Panduru Carol 
Trebuie să-şi ia microbuz. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Haideţi să fim înţelegători. 
Dl.Kovacs Francisc 
Mie mi se pare incorect faptul ca o fundaţie să ia mai mult decât Crucea Roşie 

care are foarte multă nevoie. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Mi se pare foarte corect ca, Crucea Roşie dacă şi-a făcut temele, să le fi făcut 

aşa cum trebuie. Eu cred că le-a făcut cum trebuie. Dacă dânşii au solicitat suma de 
5.000... 

Dl.Ghergan Florian 
27.000. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
27.000. 
Dl.Ghergan Florian 
Haideţi că o să-i mai dăm şi la următoarea rectificare. 

 Dl.Kovacs Francisc 
27.000 au cerut şi a primit 5.000. Casa de Ajutor Reciproc a cerut 30.000 şi a 

primit 5.000. 
D-na Nicula Viorica 
Vreau să atrag atenţia Consiliului local că la partea de sociale, ajutor social şi 

toate costurile noastre cu asistenţii personali şi indemnizaţiile de handicap se ridică pe 
lună undeva la 3 miliarde şi jumătate. Din punct de vedere social alocăm foarte mulţi 
bani din bugetul local. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Nu are legătură cu capitolul acesta, doamna director. 
 
D-na Nicula Viorica 
Inclusiv ajutoare sociale. 
Dl.Panduru Carol 
Îi dau dreptate la domnul Kovacs, dar este important că asociaţia sau Fundaţia 

Iosua poate să ia şi de la alte primării. Tot aşa poate să ia şi Body Gym că are 
concurenţă la Braşov, din Bucureşti şi din alte oraşe şi să primească şi de acolo. 

Dl.Viceprimar  Oancea Nicolae Florin 
Haideţi să depăşim momentul acesta, să supunem la vot. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot amendamentele propuse de domnul Ţonea, cu suplimentare 1.500 

de lei la A.C.R., deci în loc de 1.000 va avea 2.500. 
Dl. Morar Marcel 
Banii fiind luaţi de unde? 
Dl.Ardelean Nelu 
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Banii fiind luaţi de la C.I.P. Totodată supun la vot, pe linie de Sport, 
suplimentarea la Body Gym cu 9.000 de lei şi banii se iau de la Mureşul Deva. 

Dl.Panduru Carol 
Votăm separat? 
Dl.Ardelean Nelu 
Separat se votează. 
Dl. Morar Marcel 
Fiecare amendament se votează separat. 
Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot primul amendament, cel al domnului Ţonea Vasile. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot al doilea amendament, cel al domnului Kovacs Francisc. 
 S-a votat cu 12 voturi pentru, 
            4 abţineri (Dl. Oană Nicolae, Dl. Panduru Carol, Dl. 

Pogocsan  
    Ferdinand, Dl. Cuiava Dorel) 

D-ra Dara Oana 
Trei persoane nu au votat. 
Dl.Kovacs Francisc 
Au fost propuneri şi pentru Antiparkinson şi pentru Casa de Ajutor Reciproc. 

Domnul Ţonea a propus. 
Dl.Ardelean Nelu 
Nu au cerut, nu au proiecte pentru bani mai mulţi. Cât au cerut, doamna director? 
Dl.Kovacs Francisc 
Crucea Roşie are pentru 27.000 şi i s-a dat  5.000. Cum nu are proiect? Are 

proiect pentru 27.000. 
Dl. Ghergan Florian 
A fost o propunere aici şi trebuie să o luăm în seamă. Domnul Viceprimar a spus 

să rămână aşa cu amendamentul, a făcut propunerea ca dacă vin cu proiectul chiar cei 
de la Crucea Roşie ... Atenţie!Ei au venit  că le trebuie mai mulţi bani. Sigur că acolo, 
activitatea fiind foarte vastă nici cei pe care i-au cerut nu le ajung, dar haideţi să vedem, 
să le dăm ce este acum propus şi la următoarea rectificare în luna iulie să le dăm aşa 
cum a spus domnul Viceprimar diferenţa, ca să putem să-i ajutăm, dacă acesta este 
proiectul şi altfel nu se poate. Trebuie să fim flexibili. 

Dl.Ardelean Nelu 
Proiectul iniţial se votează oricum. 
Dl. Ghergan Florian 
Cu ideea că la următoarea rectificare să dăm cu precădere celor care nu au 

primit acum. 
 
Dl.Ardelean Nelu 
Aţi auzit domnule Kovacs ce spune domnul Ghergan? 
Dl.Kovacs Francisc 
Am auzit că domnul Ghergan nu a avut nici o propunere. Propunerea a fost 

făcută de domnul Ţonea şi vă rog să se voteze. Domnul Ghergan a vorbit aşa ca pentru 
... Nu a avut nici o propunere. 

Dl.Ţonea Vasile 
Pentru Crucea Roşie 5.000, Asociaţia Antiparkinson plus 2.000 şi plus 5.000 la 

Asociaţia Pensionarilor. Asta am spus. 
Dl.Morar Marcel 
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Mulţumesc domnule Preşedinte, dar propunerea nu a fost nici a unuia nici a 
altuia, a fost a domnului Viceprimar care în calitate de consilier are voie să facă 
propuneri. Propunerea cred că a fost foarte clară pentru toată lumea. Cei care au 
proiecte pe mijloace fixe şi care se pot realiza cu acest proiect, propun şi susţin şi eu în 
continuare propunerea domnului Viceprimar de a se realiza. Ce există şi cu varianta de 
rectificări ulterioare se poate, dar haideţi să nu diminuăm fiindcă ştim cu toţii  - şi nu are 
rost să mai repetăm politica „risipirii banilor în patru zări”, nu a fost niciodată decât 
falimentară. Aşa că, haideţi să facem un lucru concret şi cu asta am epuizat, ca să nu 
mai vorbim de variantele pe care le au cei de la Iosua, adică ca şi atuu-ri: plătesc 
impozit pe clădiri, nu au primit niciodată bani de la Consiliul local. De la cine să 
primească, de la Primăria Brănişca? Haideţi să fim serioşi! 

Dl.Ardelean Nelu 
Domnule Ţonea, nu vă retrageţi pentru luna iulie să ţinem cont de ei? 

Propunerea mea asta este în urma discuţiilor, aici ne învârtim în cerc. 
Dl.Kovacs Francisc 
Haideţi să votăm ce a propus! 
Dl.Ardelean Nelu 
Oricum nu trece, domnule. 
Dl. Kovacs Francisc 
De unde ştiţi? 
Dl.Ardelean Nelu 
Vă spun eu. 
Dl.Ţonea Vasile 
Dacă ştiam de la început care au fost criteriile necesare, când s-au împărţit banii 

aceştia, mă puneam şi eu de acord că nu poţi când cumperi o maşină să iei roata şi pe 
urmă volanul, dar nu aţi spus aşa ceva în materialele acestea şi trebuia să vină şi omul 
aici să-şi susţină când au fost comisiile şi era clar. Deşi propunerile mele sunt 
pertinente, eu nu pot să mă dezic de ele şi mă puneţi într-o situaţie neplăcută 
acum.Toate subcapitolele au nevoie de bani.La Crucea Roşie pot să vină oameni din tot 
judeţul. În condiţiile actuale, numai să vă menţineţi promisiunea că la prima rectificare 
bugetară, având în vedere şi cele prezentate, să fiţi consecvenţi. 

Dl.Ardelean Nelu 
Domnule Ţonea, noi le supunem la vot, nu este nici un fel de problemă. Domnul 

Ţonea mai are un amendament şi îl supun la vot. Pentru Asociaţia Antiparkinson... 
Dl.Socol Augustin 
Domnule Preşedinte, numai puţin.Prin amendamentul propus de domnul Ţonea 

se încalcă un principiu, deci se acordă mai mult decât s-a cerut. 
Dl. Ţonea Vasile 
Nu, nu, nici unde. 
Dl.Socol Augustin 
Ba da. De exemplu, aţi spus că se diminuează de la Iosua cu 20.000. 
Dl.Ţonea Vasile 
Cu 12.000. 
 
Dl.Socol Augustin 
Cu 20.000 aţi spus şi se dau câte 5.000 pentru fiecare din celălalte. 
Dl.Ţonea Vasile 

 Nu, nu. Am revenit după aceea şi am spus. Crucea Roşie plus 5.000, Asociaţia 
Antiparkinson plus 2.000 şi plus 5.000 la Asociaţia Pensionarilor 

Dl.Socol Augustin 
Se ajunge la mai mult decât s-a cerut. 
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Dl.Ţonea Vasile 
 Nu, haideţi să o luăm încă o dată băbeşte. Filiala Crucea Roşie a cerut 27.000, şi 
am zis dacă se dă plus 5.000 ajunge la 10.000. Nu am spus 27.000. 

Dl.Socol Augustin 
 Corect. Aceşti plus 5.000  sunt tot de la Iosua, că mi-am notat. 

Dl.Ţonea Vasile 
 Da, sunt minus la Iosua. 
 Parkinson  5.200 exact cât au cerut şi înseamnă minus 2 de acolo. 
 C.A.R.-ul a cerut 30 şi i se dă 10, dacă facem plus 5. Minus încă 5 tot de acolo. 5 
plus 5 plus 2 ar fi  12 şi rămân ei cu 28. 
 Dacă este vorba de mijloc fix, dacă nu este altă soluţie şi  tot nu rezolvăm nici 
într-o parte nici în  alta, îmi retrag propunerea aici. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Şi rămâne propunerea mea, da? 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Domnul Ţonea şi-a retras propunerea şi nu mai avem ce să votăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi rămâne amendamentul domnului Viceprimar pe social.  

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      5 abţineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău Mircea, Dl. Borca  

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

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      5 abţineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău Mircea, Dl. Borca  

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      5 abţineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău Mircea, Dl. Borca  

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

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      5 abţineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău Mircea, Dl. Borca  

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
                      1 abţinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Dl.Kovacs Francisc 
Au ridicat mâna şi ceilalţi colegi. 
Dl.Ardelean Nelu 
Abţineri? 
5 abţineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău Mircea, Dl. Borca Tiberiu, D-na Mateucă 

Mădălina şi D-na Oprişiu Corina ). 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
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                      5 abţineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău Mircea, Dl. Borca  
              Tiberiu, D-na Mateucă Mădălina şi D-na Oprişiu 
Corina) 

 Dl.Ardelean Nelu  
Şi la  articolele 1,2,3, 4 şi 5 avem tot 5 abţineri. Peste tot avem 5 abţineri. 
Dl.David Ioan 

 Nu v-aţi manifestat. Nu aţi ridicat mâna de nici un fel, acum iertaţi-mă. Este 
bătaie de joc pentru toţi şi pentru timpul nostru. 
 Dl.Ardelean Nelu  

Domnule Kovacs, vă rog frumos. De la începutul şedinţei aţi perturbat.  
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, să-i spuneţi lui prima dată. 
Dl.Ardelean Nelu 
Îi spun şi lui. Ridici unul mâna, pe urmă ridică doi, pe urmă vă înţelegeţi toţi. Este 

bătaie de joc pentru toţi colegii noştri, să ştiţi. Dar hotărâţi-vă! Măcar înţelegeţi-vă 
înainte şi nu votaţi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu ne-am aşteptat … 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Vă rugăm să faceţi linişte. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
                      5 abţineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl.Birău Mircea, Dl. Borca  

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 177/2009 
 
Dl.Ardelean Nelu 
Domnule Kovacs, vă rog frumos să faceţi linişte în sală că mă obligaţi să vă 

evacuez din sală până la urmă. Dar chiar că vă bateţi joc de toţi colegii noştri! Aveţi 
punctul Diverse sau pe puncte când aveţi ceva de discutat, discutaţi, dar asta este 
bătaie de joc.  

Dl.Kovacs Francisc 
Nu este statutară. 
Dl.Ardelean Nelu 
Ei, nu! Ce nu-i statutar?! 
 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
P+M, anexe, accese, amenajari exterioare si imprejmuire” in municipiul Deva, 
str.Vulturilor, nr.7, judetul Hunedoara.  

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

            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. 
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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. 178/2009 
 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala P+M, garaj si imprejmuire” in municipiul Deva, str.Viilor, f.n., judetul 
Hunedoara. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Doamna Oprişiu Corina a părăsit sala de şedinţe. 

            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. 179/2009 
 

Punctul 8  
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 
mansardare garaj” in municipiul Deva, Aleea Violetelor, nr.31, judetul Hunedoara; 

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

            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. 
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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. 180/2009 
 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta 
unifamiliala S+P+M, imprejmuire, garaj” Deva, str.Dimitrie Sturza, f.n., judetul 
Hunedoara. 

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

            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. 181/2009 
 

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  construire „Locuinta 
S+P+E, accese, amenajari exterioare si imprejmuire” in municipiul Deva, str.Prelungirea 
Vulcan, f.n., judetul Hunedoara.  

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

            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 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. 182/2009 
 

Punctul 11  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Extindere, 
modernizare Bar, D+P+M nivele” in municipiul Deva, str.M.Eminescu colt cu b-dul N. 
Balcescu, fata bloc 12, judetul Hunedoara. 

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

            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. 183/2009 
 

Punctul 12 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire doua 
locuinte colective D+P+2E” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n., jud.Hunedoara. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 184/2009 
 

Punctul 13 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 
ansamblu de 7 locuinte individuale S+P+1” in municipiul Deva, Aleea Minei, f.n., 
jud.Hunedoara. 

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

            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. 185/2009 
 

Punctul 14  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Spalatorie auto” in 
municipiul Deva, b-dul N.Balcescu, f.n., jud.Hunedoara. 

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

            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. 186/2009 
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Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Spatiu comercial – 
Sali de joc D+P+1” in municipiul Deva, b-dul N.Balcescu, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu ştiu mulţi cetăţeni ai Devei care locuiesc în acea zonă. Ştiu că acolo este 
spaţiu verde  

chiar dacă mi s-a arătat extrasul C.F. şi este întabulat ca şi “curţi contrucţii”. Acela este 
un spaţiu verde. Nu cred că cei din zonă vor dori să aibă un D+P+1 chiar lângă blocul 
lor, chiar pe spaţiul verde.  Aşa ştiu. Şi eu am stat acolo în Micro, 10 ani. Mulţumesc. 

D-na Predoiu Olga  
 Eu am pus acest material spre aprobare tocmai pentru ce a spus doamna 
Mădălina, pentru că în extrasul C.F. care este prezentat în documentaţie apare “curţi 
construcţii”, nu zonă verde. În P.U.G., care este lege pentru noi, la fel, nu este zonă 
verde. În ce priveşte faptic, că acolo este zonă verde, acum se lucrează la registrul de 
zone verzi care va fi gata în octombrie. 

Deci, dacă vecinii din blocurile învecinate nu vor fi de acord, asta vor spune 
atunci când  

le vom cere acordul. Certificatul de urbanism îl putem elibera şi vom cere acordul 
asociaţiilor învecinate. 

Dl.David Ioan 
Vreau să-mi exprim o părere.Am avut două situaţii în urmă unde a fost zonă 
verde şi mai  

ştiu eu ce şi nu am dat avizul. Mai este o cerere sau două în aceiaşi situaţie. Eu zic să 
lăsăm lucrurile până se reglementează în vreun fel pentru că actualmente sunt zone 
verzi unde figurează curţi contrucţii şi invers. Situaţia nu este clară şi atunci sigur apar 
tot felul de discriminări fără să vrem. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Avem posibilitatea legală să ….. 
Dl.David Ioan 
Nu este, este interzis conform noii legi. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Avem posibilitatea legală noi să nu-l supunem atenţiei  Consiliului local în 
condiţiile în  

care în P.U.G .nu este zonă verde? 
Dl.Socol Augustin 
Este o solicitare, se supune, se aprobă sau nu. 
Dl.David Ioan 
Este o Ordonanţă de acum 2 ani, din toamnă. 
Dl.Socol Augustin 
Asta nu presupune să nu fie discutat. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Trebuie discutat şi supus la vot.  Dumneavoastră, noi, putem să votăm împotrivă.  
Dl.Socol Augustin 
Dacă este zonă verde şi se susţine că este zonă verde, este necesar să facem 
dovada cu  

registrul de zone verzi, iar registrul nu există. 
Dl.Ţonea Vasile  
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Eu locuiesc chiar acolo, locuiesc între bl. 2 şi bl.3 pe Bălcescu.  Acolo 
actualmente este zonă verde. Spaţiu este proprietate privată şi dacă se va construi la 
regimul acesta de înălţime sigur le acoperă balcoanele la vecini. Au balcoanele spre 
spaţiul acesta.  
 Spaţiul este înghesuit acolo, nu ştiu unde vrea să construiască omul acesta. Va  
trebui sigur acordul vecinilor, mai ales că este sală de jocuri. Nu ştiu dacă vor fi de 
acord vecinii. 

Dl.Ghergan Florian 
Nu putem să votăm “pentru”, să meargă cu documentaţia înainte şi la un 
momendat se  

opreşte.  
Dl.Socol Augustin 
Asta presupune aviz de oportunitate. Oportunitatea construcţiei. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă dumneavoastră consideraţi că nu-l puteţi retrage, noi vom vota “împotrivă” 
pentru  

că am făcut un obicei din treaba aceasta, acolo unde este zonă verde să nu votăm şi 
cred că ar trebui să ne menţinem.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Menţinem şi votăm. 
Dl.Borbeanu Simion 
Dacă din punct de vedere juridic este “curţi contrucţii”, înseamnă că acolo 

cândva au existat nişte case care au fost demolate şi a rămas în C.F. situaţia 
anterioară. Are destinaţia de zonă verde şi probabil nu s-a înregistrat ca zonă verde. 
Părerea mea este că nu ar trebui să ocupăm milităreşte toate spaţiile goale dintre 
blocuri. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi împotrivă şi  
                      1 abţinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi împotrivă şi  
                      1 abţinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi împotrivă şi  
                      1 abţinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi împotrivă şi  
                      1 abţinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi împotrivă şi  
                      1 abţinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Întrucât nu s-a întrunit cvorumul, hotărârea nu a trecut. 
 

Punctul 16  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului 

de oportunitate privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire casa 
de vacanta” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n., jud.Hunedoara. 

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

            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. 187/2009 
 
 

Punctul 17  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 

constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva, si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Dl Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism - patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Botici Horea 
Dorim să radiem  poziţia 3 din anexă ca urmare a solicitării beneficiarului. 
Dl.David Ioan 
Există numeroase terenuri care au fost trecute în proprietatea proprietarilor de 
construcţii  

pe baza Ordinului Prefectului care nu au făcut toate demersurile să se înscrie în Cartea 
funciară cu diferenţa de teren. Ulterior, eu am constatat că a fost o cauză personală că, 
în situaţia unui teren deja întabulat în Cartea funciară după Legea nr.18 şi după extrasul 
C.F. de acum 40 de ani, am constatat că respectivul care a fost împroprietărit cu o 
suprafaţă foarte mică de teren a  solicitat în baza hotărârii de Consiliu local cu o 
suprafaţă mai mare şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care, mă rog, nu mai este 
valabilă, iar serviciul este gata în final să-l ia în evidenţă. Ar trebui ca - ştiu eu – toate 
aceste propuneri pe care le facem Prefecturii pentru împroprietărire, cei de la registru 
de jos să le aibă şi în situaţia în care se mai întâmplă să vină cineva care să susţină 
altceva, domnule propunerea noastră a fost aici să vină cu documente. Nu au nici 
documente. Nu are nimic hotărârea de faţă şi nu are ….. 

Dl. Ardelean Nelu 
Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot cu modificarea propusă de 

către compartimentul de specialitate. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre.  

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 188/2009 
 

Punctul 18   
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin 

negociere directa a unor terenuri in suprafata de 420 mp., respectiv de 262 mp., situate 
in Deva, b-dul Decebal, Complex Comercial Central;  

Dl Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil cu două amendamente. Prin apariţia şi 

restituirea numerelor de Carte Funciară , la art. 1 în loc de CF 8061 se va scrie CF 
60902 Deva iar la art.2  în loc de  CF 3762 N se va scrie CF 60901 N Deva. Aceiaşi 
corectură se va face în Expunerea de motive şi peste tot. 

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

            Dacă nu mai sunt 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 18onsilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.8 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun din comisia de negociere să facă parte: dl. Borbeanu Simion, d-na 

Chişotă Roxana, dl. Costa Cosmin, Dl. Cuiava Dorel. Membrii supleanţi propun pe: 
dl.David Ioan, Dl. Ghergan Florian, Dl. Borca Tiberiu şi dl. Lazăr Danil. 

La aparatul tehnic, d-na Biro Diana va fi înlocuită de d-na Ilioni Florentina. 
 Dl.Ţonea Vasile  
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Vreau să fac o precizare pentru DNA. Votăm vânzarea de teren, avem un raport 
de evaluare  şi mai mult nu facem.  

Dl.Ghergan Florian 
Să nu ne mai întrebe. 
Dl. Ardelean Nelu  
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 
voturi valabile. 
 Comisia de negociere: 

- Dl.Borbeanu Simion – 18 voturi “pentru” 
- D-na Chişotă Roxana – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Costa Cosmin – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Cuiava Dorel – 18 voturi “pentru” 
- D-na Ilioni Florentina – 18 voturi “pentru” 
- D-ra Nuţu Silviana – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea – 18 voturi “pentru” 
Membrii supleanţi: 
- Dl.David Ioan – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Ghergan Florian – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Borca Tiberiu – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil – 18 voturi “pentru” 
Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.11 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. 189/2009 
 

Punctul 19   
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. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice  a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.190/2009 
 

Punctul 20   
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Contractului de inchiriere nr.8/1999. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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.191/2009 
 

Punctul 21  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.153/2009. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.192/2009 
 

Punctul 22  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobare atribuire 

teren in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003.  
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Am făcut o precizare data trecută şi vreau ca de data aceasta să o susţinem ca 

şi amendament şi anume: toţi cei care vor primi, îndeplinesc condiţiile şi vor primi teren 
să avanseze o sumă egală cu suma cheltuită de aparat pentru înscrierea dreptului de 
superficie pe terenul respectiv. În situaţia în care vor renunţa vor pierde această sumă, 
iar suma va fi folosită pentru radierea respectivului şi înscrierea altcuiva. 

Renunţăm de fiecare dată şi cineva plăteşte, iar suma este de câteva milioane, 
nu? 
 D-na Avram Rodica 
 50 de lei. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Este o sumă modică. 

Dl.David Ioan 
 Este o sumă modică, dar de ce să o plătim noi?! 

Propun un articol suplimentar, “suma necesară înscrierii….”  
 D-na Avram Rodica 
 Este în proiectul de hotărâre la un articol, am spus că în cazul în care nu 
construiesc     într-un an de zile li se va rezilia contractul de comodat şi vor suporta taxa 
de reziliere din Cartea Funciară. Scrie aici. 

Dl.David Ioan 
 O puteţi recupera? 
 D-na Avram Rodica 
 Acum s-a trecut în hotărâre. 

Dl.David Ioan 
 De la câţi aţi recuperat bani până acum? 
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 D-na Avram Rodica 
 Până acum nu a fost trecut în hotărâre. 
 Aş vrea să mai fac o precizare. În anexă la poziţia 14 trebuia  scris Boldura Alina 
Alexandra  şi am scris Boldura Alin Alexandra. Am omis o literă şi dorim corectarea. 

Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, cu modificările 
compartimentului de specialitate şi amendamentul propus de domnul David Ioan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 193/2009 
 

Punctul 23  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

aditional nr.6 la Contractul de executie lucrari nr.33803/2006 incheiat intre municipiul 
Deva si SC Romstrade SRL Bucuresti. 

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

            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. 
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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. 194/2009 
 

Punctul 1 suplimentar   
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor 

pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate 
inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din 
locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari.  

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

            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.195/2009 
 

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

amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate 
personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de 
prevederile Legii nr.15/2003. 

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



 34 

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.9 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. 196/2009 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 197/2009 
 

Diverse 
 Dl. Panduru Carol 
 Aş vrea să întreb cine se ocupă  în perioada aceasta de  curăţenia oraşului? 
 Dl.Ardelean Nelu  
 Serviciile noastre de specialitate. 
 Dl.Panduru Carol  
 Care încă mai au competenţe până la clarificarea celor care au câştigat licitaţia 
sau cum? Da? Sau ăştia nu mai lucrează dacă au câştigat alţii? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cine a câştigat? 
 Dl. Panduru Carol  
 Nu ştiu, probabil că a câştigat cineva. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnule director, care este situaţia licitaţiei? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Ştiţi că licitaţia a avut loc, rezultatele s-au dat publicităţii, au apărut contestaţii şi 
aşteptăm soluţionarea contestaţiilor. 
 Dl. Panduru Carol  
 Şi în perioada aceasta cine face curăţenie? 
 Dl.Szots Ludovic 
 În perioada aceasta tot Salubritatea ar trebui să se ocupe, că nu are cine. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Pe perioada blocării procedurii se face act adiţional la contractul precedent. 
 Dl.Panduru Carol 
 Asta am înţeles. Cei care se ocupă de parcări, cine a concesionat serviciul de 
parcare vă rog să le atragem atenţia prin cine răspunde din cadrul Primăriei, din 
executiv, să facă bine parcări de autovehicule, să nu vedem pe zona verde. 30% din 
zonele verzi alocate unor parcări sunt distruse, este vai şi amar, nu se poate aşa ceva. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Cetăţenii de pe strada Braniştei solicită repararea străzii pentru că este o stradă 
care duce la teleferic şi vin foarte mulţi  turişti. 
 Dl.Ţonea Vasile  
 Domnule Viceprimar, eu am mers prin spate pe la cinema, că este sectorul meu, 
şi m-a luat domnul Borza şi m-a dus bătrâneşte şi mi-a arătat 3 găuri de canal 
neacoperite, cu capace lipsă. Unul aici cum veniţi, unul în spate la Cinematograful 
Patria şi unul lângă gunoi.După aceea mai solicită eliminarea treptelor din spate blocul 
L1, cum vii dinspre Eminescu, ca să nu se mai circule între blocurile L2 şi L3 şi să se 
devieze circulaţia pe acolo pentru că s-au fisurat pereţii blocurilor L2 şi L3. Aceasta este 
solicitarea dumnealor. 
 Dl.Viceprimar Oancea  Nicolae Florin 
 Vom face un studiu. 
 Dl. David Ioan 
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 Am solicitat prezenţa reprezentanţilor taximetriştilor şi aş dori să ridic o problemă. 
O parte mai sunt şi obraznici. Vreau să vă spun că sunt în asentimentul multora din 
Deva. Dacă nu se grăbeşte şi-ţi taie calea, încurcă pe toată lumea şi dacă unul merge 
încet şi nu are clienţi, tot taximetrist este.  
 Nu ştiu dacă băieţii v-au relatat ce am păţit într-o dimineaţă. Soacra mea stă în 
M2 şi a trebuie să opresc în faţă la M2 după ea. Soacra mea merge cam greu, avea şi 
bagaje, în sfârşit. În momentul în care am oprit, m-au blocat şi nu am putut deschide 
uşa. A trebuit să dau jumătate de metru înapoi ca să se poată deschide uşa. Am 
observat că în momentul acela un Logan roşu s-a băgat în spatele meu. Efectiv în spate 
nu puteam să mai merg, că erau două taxiuri, în dreapta erau două taxiuri şi în spate 
era asta cu taxiul roşu. Am plecat şi s-a ţinut după mine până în gară. A trecut înaintea 
mea, a făcut tot felul de manevre până m-am enervat şi eu. Am aflat ulterior cine este, 
îmi pare rău de conduita lui, ce să mai spun... 
 Atrag atenţia însă că sunt foarte multe taximetre la anumite ore. Deci, dacă la ora 
11 este nevoie de taximetre nu găseşti prea multe. La Opera este plin, dincoace la 
Mioriţa sunt mulţi, stau 5-6 şi nu pot să intru în magazin pentru 10 minute să-mi iau o 
apă minerală. Nu poţi pentru că sunt ei acolo. 
 Nu vă mai spun de tratamentul pe care-l primesc cei de la gară. Este părerea 
mea, nu      v-am chemat nici să vă critic, nici să ...doar să vă atrag atenţia că dacă 
lucrurile o să continue aşa o să fim şi noi răi, eu cel puţin o să fiu foarte rău  şi pe altă 
parte să fim mai puţin înţelegători când este vorba de circulaţia taximetrelor. Există 
destui nebuni – vă spun cu toată responsabilitatea – care nu sunt buni şi care obţin 
permise de conducere. Este vorba de  mulţi oameni, mulţi taximetrişti fac parte din 
categoria asta. Dacă omul este nervos, dacă nu ştie să se poarte, domnule nu-l mai 
angaja. Imaginaţi-vă în situaţia relatată de mine ce ar fi făcut un începător sau o 
femeie?! Ce ar fi făcut?  
 Tot oraşul se plânge de maniera în care conduc. În fiecare dimineaţă fiecare 
dintre dumneavoastră o duce pe soţie la servici. Dacă opreşti undeva, taximetristul 
trebuie să vină peste tine, îşi aprinde farurile şi te face să dai cu spatele pentru că el 
este nea taximetristul şi nu se deranjează. Atenţionaţi-i, educaţi-i că altfel vom lua 
măsuri. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Pentru a evita accidente de circulaţie deosebit de grave în municipiul Deva, să 
luăm măsura de a pune camere de supraveghere la semaforul de la gară, să punem 
camere de supraveghere la semaforul de la Sala Sporturilor sau în zona gării. Dacă ai 
cumva proasta inspiraţie să mergi seara după orele 20 sau când se întunecă, să intri de 
pe Iuliu Maniu pe D.N., trebuie să fi foarte atent să nu vină un tir din partea stângă să te 
facă zob. Pietonii şi  autoturismele care vin de la gară sau merg spre gară şi circulă pe 
Iuliu Maniu sunt expuşi acestor accidente, pe care le provoacă tirurile care intră pe 
culoarea galbenă a semaforului. Ca să evităm, vă rog să facem monitorizarea acestor 
două intersecţii şi să se ia măsuri drastice împotriva acestora.Va merge vestea că Deva 
este monitorizată şi atunci se apropie de semafor cum trebuie. Cei de la taxi pot să 
confirme cum se circulă la intersecţia de la gară. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnule consilier, dumneavoastră ştiţi că nu putem pune în discuţie o astfel de 
temă până nu avem prevedere în buget. Din iunie, când este prima rectificare putem 
discuta de acest aspect. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am pus în discuţie acum ca să fie avut în vedere în iunie când vine rectificarea. 
O să vă aduc aminte şi atunci. 
 Dl.Ardelean Nelu  
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 Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele de şedinţă care va conduce 
lucrările şedinţei începând de luna viitoare. 
 Dl. Ţonea Vasile a fost ales cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri 
prezenţi. 
 Dl.Panduru Carol 
 Tot în legătură cu taximetrişti. V-am rugat, ştiţi că am colaborat destul de bine, i-
am rugat să faceţi program pe trei schimburi. Dacă sunt 300 de taximetre în Deva toţi 
lucrează schimbul I. Sigur că atunci nu sunt locuri. La Transilvania în loc de 6 
parchează 15, la Mioriţa nu mai vorbim, pe două rânduri. Peste tot unde sunt staţii de 
taximetre este plin. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Reducem numărul maşinilor în condiţiile aceastea, dacă dânşii nu pot să - şi facă 
loc. Dl.Panduru Carol 
 V-am rugat să fie pe trei schimburi, altfel nu putem. Trebuie şi alţii să circule, 
blocăm sensurile de circulaţie şi nu se poate aşa ceva. 
 Mai este o problemă. Aş dori la următoarea şedinţă ordinară să invităm pe şeful 
Poliţiei rutiere Deva. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Vreau să întreb reprezentanţii firmelor de taxi câţi din angajaţii lor sunt atestataţi 
sau îi angajează care cum apucă?  
 Dl.Toader Valentin – reprezentant  firmă taxi  
 Domnule Preşedinte, domnilor consilieri, am mai fost în şedinţe şi am spus de 
nenumărate ori că noi nu prea suntem sprijiniţi de cei din Consiliul local. Afirm lucrul 
acesta şi vă spun cu mâna pe inimă că am participat la întemeierea acestei legi în 
Parlament şi ne-a fost mai uşor să obţinem anumite puncte de vedere decât îmi este 
mie aici, ca să le putem pune în aplicare în municipiul Deva. Această Lege nr.265 a 
intrat aproape în totalitate sub tutela Consiliilor locale. Acum să răspund ultimului domn 
consilier care a luat cuvântul. 
 Dl.Ardelean Panduru 
 Să răspundeţi şi domnului Panduru de ce lucraţi 400 de taxiuri pe zi şi niciunul nu 
lucrează schimbul II şi III.  
 
 
 Dl.Toader Valentin – reprezentant  firmă taxi  
 Dacă dumneavoastră preferaţi să-i răspund la domnul Carol, îi răspund la 
domnul Carol. Domnul Carol nu ştiu dacă a citit Legea nr. 265. Niciunde, în niciun 
articol, în niciun subarticol nu scrie că sunt obligat să lucrez doar 8 ore pe zi.  
 Dl.Ardelean Nelu 
 Bun, dar acolo ocupaţi mai multe locuri. 
 Dl. Toader Valentin – reprezentant firmă taxi 
 Locurile de aşteptare clienţi, date de Consiliul local sunt în număr de vreo 78 şi 
autorizaţii eliberare sunt 293. 
 Dl.Panduru Carol 
 Reducem numărul de autorizaţii. 
 Dl. Toader Valentin – reprezentant firmă taxi 
 Deci, sunt prea multe. La ora respectivă când a fost făcută această lege şi s-a 
stabilit prin hotărâre de Consiliu local numărul maxim de autorizaţii atribuite pe raza 
municipiului Deva a fost o stare de fapt acum este alta. Atunci au fost nişte criterii care 
au stat la un studiu făcut pentru eliberarea numărului de maxim, criterii care la ora 
actuală datorită crizei financiare nu se mai respectă. Nu vă supăraţi, aici scrie „zonă 
privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptate a clienţilor în raport cu 
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numărul de autorizaţii taxi emis”. Atunci, a fost un criteriu, acum a fost cu totul altul. 
Cererea şi oferta permanentă atunci a fost una, acum este sub jumătate. Atunci taxiurile 
erau şi în trafic şi umblau, acum toate sunt în staţiile de taxi pentru că nu mai sunt 
clienţi. Diminuarea numărului de autorizaţii eliberate este un lucru binevenit şi este 
acceptat de toată lumea.  
 Acesta se leagă foarte, foarte strâns de ce spunea domnul „nu angajaţi şoferi 
fără atestat”. Cine-i angajează? Cine-i verifică dacă nu Consiliul local? De câte ori 
domnii de la Consiliul local s-au dus să le bată în geam „domnule, arată-mi 
atestatul!”.”Păi îi la şefu. Buletinul dămi-l. Cum te cheamă? Nume, prenume, numărul 
autorizaţiei” conform articolului din lege care spune clar: se retrage autorizaţia de taxi 
dacă şoferul depistat în trafic pe taxi nu are atestat. Nu s-a făcut niciodată lucrul acesta. 
Acele autorizaţii să fie retrase şi să nu mai fie atribuite până la un număr care îl stabilim 
de comun acord, asociaţia cu Consiliul local. Să se retragă 70 de autorizaţii. Asta este 
una. 
 Domnii taximetrişti de care vorbea domnul consilier, vă spun eu că nu aveau 
atestat, că nu au contracte de muncă, că nu plăteşte nimeni C.A.S.-ul pentru ei, că 
lucrează cu sumă fixă la zi, domnule Preşedinte. I se dă maşina şi vine seara cu suma 
de bani. Nimeni nu face nimic pentru asta. Toată lumea ştie că aşa se întâmplă, dar 
nimeni nu face nimic. Iase Poliţia în control, se dă telefon „vezi că ies în control”. Să 
vină şeful Poliţiei. Ce controlează Poliţia? Rizurile de la cauciucuri? Foarte bine că le 
controlează, că este siguranţa circulaţiei. Dau amenzi pentru ce?! „trebuie două 
triunghiuri, ai numai unul”, „instinctorul nu este din acela cu siguranţă, este tip spray”. 
Niciodată nu s-au dat amenzi pentru ceea ce se face, evaziune fiscală ş.a.m.d.  Ca să 
nu vă mai spun că am făcut adresă scrisă domnilor de la Poliţia Judeţeană şi mi s-a dat 
următorul răspuns- când am cerut să mi se comunice adresa asociaţiei, numele şi 
prenumele celui care a fost amendat, că nu a posedat atestat profesional. Răspunsul lor 
a fost foarte scurt „nu avem voie să divulgăm secrete personale”.  
 Aş ruga domnii de la Consiliul local să facă dânşii, că poate lor poate să le dea. 
Nici în zi de astăzi nu a făcut-o. Atunci, câţi dintre taximetrişti au fost peste 40 de ani 
care s-au legat de dumneavoastră? 
 Dl.David Ioan 
 Toţi erau tineri. 
 Dl.Toader Valentin – reprezentant  firmă taxi  
 Şi de 19 ani, deci nu aveau  nici măcar de un an permis şi faceau taxi. 
 
 
 Dl.David Ioan 
 Nu vreau să mă înţelegeţi greşit, dar sunt foarte obraznici, sunt demenţi. Eu asta 
am vrut să vă spun.  
 Dl.Toader Valentin – reprezentant  firmă taxi  
 Eu vreau să vă scot în evidenţă că nu sunt taximetrişti. Mă înţelegeţi?! Sunt 
conducători auto, nu sunt taximetrişti. Nu au atestat, nu au contract de muncă.  
 A venit cineva la mine şi m-a întrebat „domnule, nu aveţi nevoie de şofer?” Nu la 
mine la asociaţie, la mine la firmă că am şi câteva maşini. Eu am fost nevoit, pe 
cuvântul meu de onoare, să trimit oameni în şomaj, să-i dau afară că nu mai sunt în 
stare să plătesc C.A.S.-urile.  
 Oamenii au contract de muncă, au atestat şi ăia lucrează lângă mine cu sume 
fixe la zi şi nu le face nimeni nimic. Aceştia care lucrăm legal, ne ducem în cap şi ceilalţi 
o duc foarte bine.   
 Astea sunt problemele care sunt în municipiul Deva referitor la taxi. Mă 
înţelegeţi? 



 39 

 Dl.Panduru Carol 
 Este foarte bine cum aţi ridicat problema dar problema o punem în aşa fel încât 
să colaborăm în problema noastră. Cei cinstiţi, dacă dumneavoastră spuneţi că aveţi o 
asociaţie sau cum îi spune, aveţi dispecerat, ne puteţi ajuta să descoperim pe infractori 
sau care fac eviziune fiscală. Să ne spuneţi, daţi-ne numai nişte repere.  
 Acum câţiva ani am făcut nişte controale şi de fiecare dată când mergeam în 
staţia de la Mioriţa cei de la Transilvania îi anunţau „vedeţi că vine control, fugiţi!”. Dacă 
nu ne ajutaţi, nu avem cum să-i descoperim! O să găsim şi alte modalităţi şi atunci 
probabil şi din partea dumneavoastră, veţi suporta anumite consecinţe.  
 Cred că în spiritul colaborării şi cum spuneaţi că vor fi angajaţi care nu vor putea 
plăti părţile sociale, atunci haideţi să colaborăm şi atunci totul va fi ok. Vom reduce, că 
dacă a scăzut în aşa hal, facem la jumătate şi atunci vor fi şi locuri de aşteptare, vor fi şi 
oameni cinstiţi care vor lucra şi vor câştiga un ban cinstit. Vom stabili, dar probabil este 
Legea nr. 265 care nu permite să fie taximetrist tânăr care nu are cel putin 3 ani 
vechime şi cu asta am terminat. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Promit să fac un proiect de hotărâre. 
 Dl.Panduru Carol 
 Vom colabora. 
 Dl.Toader Valentin – reprezentant  firmă taxi  
 Să se stabilească prin hotărâre de consiliu ca fiecare societate comercială care 
desfăşoară activitate de  taxi, să prezinte la sfârşit de lună state de plată vizat de ITM 
cu şoferii pe care-i are angajaţi. 
 Dl.Panduru Carol 
 Corect. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 O să punem inclusiv copie după contract în care să fie scrisă maşina şi absolut 
tot. Promit să fac proiect. 
 Dl.Toader Valentin – reprezentant  firmă taxi  
 Referitor la staţia de taxi de la Opera. Am obţinut prin sprijinul dumneavoastră, al 
consilierilor, locurile de parcare cele 5 după staţia de autobus. De ce? Ca să eliminăm 
pirateria care se face Deva - Hunedoara şi Deva - Simeria. Degeaba, acolo stau şi în 
continuare pe locurile noastre de taxi. Noi trebuie să stăm în gară că nu putem sta 
acolo. Nu-i penalizează nimeni. 
 Taximetrist 
 Domnule consilier, a venit „piratul” mi-a bătut în geam şi-mi spune să plec că el 
nu are unde să stea. Atunci? Să ma iau cu el de gât? 
 Dl.Panduru Carol 
 Aveţi numărul de la Poliţia Comunitară, daţi telefon şi eu vă garantez că vă 
sprijină. 
 Dl.Toader Valentin – reprezentant  firmă taxi  
 Trebuie stabilit prin hotărâre de consiliu. 
  
 Dl.Panduru Carol 
 O facem în colaborare, vă chemăm şi discutăm fără probleme. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, propun ca pentru şedinţa următoare cei de specialitate din 
executiv să facă un proiect de hotărâre, să propună o comisie acolo şi toate problemele 
astea ridicate de domnul aici care sunt grave pentru noi, să fie analizate de către 
comisia respectivă şi să facem un regulament, aşa cum colegul propunea.  
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 Să facem un regulament, îl supunem consiliului şi atunci este lege şi rezolvăm 
toate aceste probleme. Înainte să facem regulamentul, să discutăm.cu dânşii. Ar fi 
simplu să spunem că avem 78 de locuri şi le reducem la 78. O să fie câţiva oameni care 
nu mai câştigă o pâine. Nu este chiar atât de uşor.  
 Comisia trebuie să stabilească nişte criterii, să găsim o soluţie de comun acord 
ca să nu creăm probleme sociale. 
 Dl.Nicu Sav 
 Domnule Preşedinte, domnilor consilieri, ce pot să vă spun?! Pot să-i spun 
domnului Ghergan că avem un regulament. El ar trebui completat cu ceea ce a spus 
domnul. Eu am făcut un referat către I.T.M. să mi se dea scris, cine este angajat, câte 
ore lucrează şi mi s-a spus „nu este treaba noastră”.   
 Avem contracte la fiecare, ei aduc contracte, aduce atestatul, dar noi nu ştim 
exact dacă omul acela chiar lucrează acolo numai dacă-i verificăm cum spune domnul 
de la asociaţie. Facem o hotărâre şi atunci în fiecare lună să vină cu statul de plată. 
 Dl.Panduru Carol 
 Noi nu trebuie să facem ce ar trebui să facă I.T.M.-ul, dar prin hotărârea de 
consiliu,  completăm regulamentul şi cu asta avem acoperire. 
 Dl.Nicu Sav 
 Doar verificăm. Noi am fost în controale. Din 85 de taximetre, de exemplu, nu am 
găsit pe nici unul care să fie fără atestat în momentul respectiv.  La A.R.R. am făcut 
adresă, la A.C.R., la toţi ca să colaboreze cu noi pentru că eu sunt singurul care mă 
ocup de taxiuri, cu 300 de taxiuri. Am făcut preschimbări şi reautorizări. Eu încă mai am 
de făcut reautorizări şi nu reuşesc. Am venit sâmbătă, am venit duminică. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pentru domnul Viceprimar. Vă rog frumos să rezolvaţi situaţie de pe strada 
Împăratul Traian, să puneţi nişte indicatoare de circulaţie. Din curţile oamenilor se iasă 
deloc în stradă, nu este trotuar. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Unde, concret? Între ce numere? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Între numărul 31 şi 35. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnule Szots, vă rog să rezolvaţi situaţia. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să puneţi limitatoare de viteză. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Am mai pus acolo. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Vreau să-i mulţumesc domnului Ghergan pentru  ce a făcut pentru Crucea Roşie 
şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. O să am grijă să-i trimit la domnul Geoană o 
scrisoare să ştie ce oameni are în partid. 
 

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

închise lucrările şedinţei.  
Deva, 26 mai  2009 
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