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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 19 octombrie  2010,   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, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva nr.2070/2010. 

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

La şedinţa de astăzi participă, domnul viceprimar Morar Marcel Nicolae, doamna 
administrator public Oprişiu Corina, domnul Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor 
şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 

 Vă informez că mandatul de consilier PSD la preşedenţia Consiliului local a luat sfârşit. 
Începând cu această lună, am înţeles că este rândul consilierilor PNL, aşa că rog să se facă 
propuneri. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Propun pe domnul consilier David Ioan. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun votului dumneavoastră propunerea în persoana 
domnului David. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi.  
 Îl invit pe domnul David să conducă lucrările şedinţei. 

Dl.David Ioan 
În sală sunt prezenţi şi d-na Chişotă Roxana şi dl. Ghergan Florian. 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 
18 consilieri, şi-a anunţat absenţa d-na Mermezan Ana Elena, dl. Costa Cosmin Cristian şi dl. 
Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul viceprimar Morar Marcel Nicolae, 
doamna administrator public Oprişiu Corina, domnul Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 
           De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
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În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de  21 septembrie 2010, precum şi procesul-
verbal al şedinţei Consiliului local.  

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

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

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei Consiliului 
local din data de 21 septembrie 2010 însoţit de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului-verbal din 21 septembrie 2010 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului nr.1885/2010, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Moş Ovidiu.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 37 puncte si 8 puncte suplimentare. S-au adoptat 
43 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.234-276. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat 
până la această dată nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 
de 21 septembrie 2010.  

Dl.David Ioan  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 21 septembrie 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 21 septembrie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Marcel pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.    
Dnul Viceprimar Morar Marcel: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiecte de hotărâri, privind:  

1. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2011, pentru 
functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva, din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica precum si din cadrul 
serviciilor publice cu personalitate juridica, subordonate Consiliului local al 
municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.208/2010 privind incadrarea in numarul 

maxim de posturi stabilit potrivit legii pentru municipiul Deva, cu aprobarea 
organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva, institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Deva precum si pentru aprobarea noului Regulament de organizare si 
functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
serviciile publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului local al 
municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al „Serviciului 

public de intretinere si gospodarire municipala” din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in 

consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe 
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raza municipiului Deva si al scolii particulare „Samuel” Deva acreditata prin 
O.M.E.C.I. nr.4381/2009; 

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

situate in intravilanul municipiului Deva, a localitatii componente si a satelor 
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   
6. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.115/2010, cu modificarile 

ulterioare; 
                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   

7. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si 
completata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.7/2010; 

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

„Ansamblu de locuinte” Deva, zona Zavoi – extravilan, judetul Hunedoara; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

10. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire „Locuinta familiala P+M si imprejmuire metalica” Deva, str.Bejan, f.n., 
judetul Hunedoara; 

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

„Extindere apartament, in lateralul blocului” Deva, Aleea Panselutelor, f.n., judetul 
Hunedoara; 

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

„Realizare tronson balcoane pe coloana si modificari nestructurale” Deva, Aleea 
Teilor, bl.47, sc.3, judetul Hunedoara; 

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

„Construire trei locuinte S+P+E” – o locuinta in etapa 1 si doua locuinte in etapa 2 - 
Deva, str.Brandusei, f.n., judetul Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construire „Locuinta familiala D+P+M si imprejmuire”, Deva, str.Vulcan, f.n., 
judetul Hunedoara; 

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

„Construirea a cinci garaje” Deva, str.Horea, bl.49, judetul Hunedoara; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

16. Aprobarea comisiilor de receptie la lucrarile executate de constructii si instalatii 
aferente acestora, la obiectivul de investitii „Locuinte sociale – 80UL - 4 Tronsoane 
D+P+3E+M, strada Prelungirea Zavoi, municipiul Deva, judetul Hunedoara”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 27 mp, proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, pe B-dul I.Maniu in spatele bl.L1; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

18. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.21/2008; 
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Modificarea Anexei nr.3 la Hotarare Consiliului local al municipiului Deva 

nr.470/2008, ulterior modificata; 
           Iniţiator Primar Mircia Muntean   

20. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.172/2010 privind aprobarea transmiterii 
in folosinta gratuita catre Episcopia Devei si Hunedoarei a imobilului situat in Deva 
la intersectia str.Minerului cu str.Bejan; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.219/2008; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

22. Aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de inchiriere nr.2/1998; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

23. Aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare 
prelungire strada Gheorghe Lazar” din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
24. Punerea la dispozitia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Hunedoara” proiect coordonat de SC Apa Prod SA Deva şi 
finanţat în cadrul „Programului operaţional sectorial de mediu, Axa Prioritară 1”, a 
terenurilor/străzilor pe care se va extinde/reabilita  infrastructura de apă şi apă 
uzată; 

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul „Canalizare pe strada Banatului, 

Deva”, constând în montarea a trei guri de scurgere pentru colectarea apelor 
pluviale; 

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea deplasarii doamnei Oprisiu Corina – Administrator public al 

municipiului Deva la Koln Germania, in perioada 09-10 noiembrie 2010, la cel de 
al III- lea seminar CEMR pe tema infratirilor; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada 

Violetelor din municipiul Deva”; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun amanarea punctului 2 suplimentar şi suplimentarea 

cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 25/2008 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate la investiţia ,,Amenajare Piaţa Victoriei” Deva, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiţii” Modernizare strada Uliţa 
Mare Etapa a II – a, sat Cristur aparţinător municipiului Deva” 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Uliţa 
Mică, sat Cristur aparţinător municipiului Deva„ 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva 
cu Consiliul judetean Hunedoara si cu alte autoritati si institutii publice pentru constituirea 
Asociatiei “Salvital” Hunedoara, ulterior modificata; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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5. Aprobarea Devizului general recalculat pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocului 4 Bară, strada Griviţei, municipiul Deva; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

6. Aprobarea acordarii unui sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.61 in vederea 
realizarii contorizarii individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu 
enegie termica din imobilul situat in Deva, Aleea Narciselor, bl.2, scara A si scara C;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.274/2010 privind constituirea 

Societatii Comerciale Aqualand Deva SRL, reprezentata de Consiliul local al municipiului 
Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
  
Dl.David Ioan 
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. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la pct. 1-4,16,23-27 pct.suplimentare 1,2,3,5,7 se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele: 9-15, pct.suplimentar 4,6 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:  
5-8,17-22 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   

De asemenea pct.3,4,16,17, pct.4 suplimentar necesita vot secret. 
 
Proiecte de hotărâri:   
Punctul 1 

Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

ocupare a functiilor publice, pentru anul 2011, pentru functionarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva, din cadrul serviciilor publice fara personalitate 
juridica precum si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica, subordonate Consiliului 
local al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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. 



 6 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.277/2010 
 

Punctul 2 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.208/2010 privind incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit potrivit 
legii pentru municipiul Deva, cu aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice subordonate 
Consiliului local al municipiului Deva precum si pentru aprobarea noului Regulament de 
organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
serviciile publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului local al municipiului Deva.    

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 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. 



 7 

Supun la vot art.12 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.278/2010 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea concursului 

pentru ocuparea postului vacant de Director al „Serviciului public de intretinere si gospodarire 
municipala” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 si 5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La articolul 4, din comisia de concurs propun să facă parte: dl. Morar Marcel, dl. Borca 

Tiberiu, dl. Oană Nicolae Dorin şi d-na Felea Diana-secretar. 
La articolul 5, din comisia de soluţionare a contestaţiilor propun  să facă parte: d-na 

Mateucă Mădălina, dl. Oancea Nicolae Florin, dl. Panduru Carol şi d-na Miron Mariana-secretar. 
Dl. David Ioan 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa întocmească şi să distribuie 

buletinele de vot cu propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi 

valabile. 
La articolul 4, comisia de concurs: 

- Dl. Morar Nicolae Marcel – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Borca Tiberiu Mircea – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae Dorin – 18 voturi “pentru” 
- D-na Felea Diana – 18 voturi “pentru” 

La articolul 5, comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

- D-na Mateucă Mădălina – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Oancea Nicolae Florin -18 voturi “pentru” 
- Dl.Panduru Carol  - 18 voturi ”pentru” 
- D-na Miron Mariana – 18 voturi “pentru” 

 Supun la vot art.6 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.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.279/2010 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind desemnarea unor 

reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in consiliul de administratie al unitatilor 
de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva si al scolii particulare 
„Samuel” Deva acreditata prin O.M.E.C.I. nr.4381/2009. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

  Ţinând cont de hotărârile anterioare, fac următoarele propuneri: 
- Centrul de Execuţie bugetară nr. 1 Deva – dl. Ghergan Florian  
- Centrul de Execuţie bugetară nr. 2 Deva – dl. Cioroagă Miron 
- Colegiul Naţional Decebal Deva – dl. Borbeanu Simion 
- Colegiul Naţional Sportiv Cetate Deva – dl. Mos Ovidiu 
- Colegiul Tehnic Transilvania Deva – d-na Mateucă Mădălina 
- Grup Şcolar Ion Mincu Deva – d-na Mermezan Ana Elena 
- Grup Şcolar Teglas Gabor Deva – dl. Pogocsan Ferdinand 
- Grup Şcolar Grigore Moisil – dl. Ţonea Vasile 
- Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva – dl. Lazăr Danil 
- Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi Deva – dl. Oană Nicolae Dorin 
- Liceul Teoretic Traian Deva – dl. Birău Mircea 
- Liceul de Muzică şi Arte Sigismund Toduţă – dl. Kovacs Francisc 
- Şcoala Samuel Deva – dl. Borca Tiberiu 

Dl.Moş Ovidiu 
La Sportiv cine este ? 
Dl. Panduru Carol 
Domnul Moş. 
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Dl. David Ioan 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa întocmească şi să distribuie 

buletinele de vot cu propunerile făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi 
valabile. 
- Centrul de Execuţie bugetară nr. 1 Deva – dl. Ghergan Florian  - 18 voturi “pentru” 
- Centrul de Execuţie bugetară nr. 2 Deva – dl. Cioroagă Miron - 18 voturi “pentru” 
- Colegiul Naţional Decebal Deva – dl. Borbeanu Simion - 18 voturi “pentru” 
- Colegiul Naţional Sportiv Cetate Deva – dl. Mos Ovidiu - 18 voturi “pentru” 
- Colegiul Tehnic Transilvania Deva – d-na Mateucă Mădălina - 18 voturi “pentru” 
- Grup Şcolar Ion Mincu Deva – d-na Mermezan Ana Elena- 18 voturi “pentru” 
- Grup Şcolar Teglas Gabor Deva – dl. Pogocsan Ferdinand - 18 voturi “pentru” 
- Grup Şcolar Grigore Moisil – dl. Ţonea Vasile - 18 voturi “pentru” 
- Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva – dl. Lazăr Danil- 18 voturi “pentru” 
- Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi Deva – dl. Oană Nicolae Dorin- 18 voturi “pentru” 
- Liceul Teoretic Traian Deva – dl. Birău Mircea- 18 voturi “pentru” 
- Liceul de Muzică şi Arte Sigismund Toduţă – dl. Kovacs Francisc- 18 voturi “pentru” 
- Şcoala Samuel Deva – dl. Borca Tiberiu- 18 voturi “pentru” 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.280/2010 
 

Punctul 5 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 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, a 
localitatii componente si a satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, 
republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

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

            Dacă nu mai sunt 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. 
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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.281/2010 
 

Punctul 6 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.115/2010, cu modificarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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.282/2010 
 

Punctul 7 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si completata. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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.  
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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.283/2010 
 

Punctul 8 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.7/2010. 

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

            Dacă nu mai sunt 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.284/2010 
 

Punctul 9 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Ansamblu de locuinte” Deva, zona Zavoi 
– extravilan, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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.  
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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.285/2010 
 

Punctul 10 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta familiala P+M si 
imprejmuire metalica” Deva, str.Bejan, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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.286/2010 
 

Punctul 11 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere apartament, in lateralul blocului” 
Deva, Aleea Panselutelor, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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. 
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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.287/2010 
 

Punctul 12 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare tronson balcoane pe coloana si 
modificari nestructurale” Deva, Aleea Teilor, bl.47, sc.3, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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.288/2010 
 

Punctul 13  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire trei locuinte S+P+E” – o locuinta in 
etapa 1 si doua locuinte in etapa 2 - Deva, str.Brandusei, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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. 
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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.289/2010 
 

Punctul 14 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta familiala D+P+M si 
imprejmuire”, Deva, str.Vulcan, f.n., judetul Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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.290/2010 
 

Punctul 15 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construirea a cinci garaje” Deva, str.Horea, 
bl.49, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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. 
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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.291/2010 
 

Punctul 16  
Dl. Moş Ovidiu a parăsit sala. 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea comisiilor de 
receptie la lucrarile executate de constructii si instalatii aferente acestora, la obiectivul de investitii 
„Locuinte sociale – 80UL - 4 Tronsoane D+P+3E+M, strada Prelungirea Zavoi, municipiul Deva, 
judetul Hunedoara”. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 si 2 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

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

Rezultatul votului secret este următorul: au fost 17 voturi valabil exprimate, 17 voturi 
valabile. 

Art.1 - Comisia de receptie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora pentru 
activitatea curentă: 

- D-na Petrica Mihaiela, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-presedinte 
- Dl. Şofron Gheorghe, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-membru 
- Dl.Codrin Gabriel, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-membru 
- Dl.Davidescu Mircea, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-membru 
- D-na Oprea Maria Floare, diriginte santier-membru 
    Art.2 – Comisia de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora la  

terminarea lor: 
- D-na Oprişiu Corina, administrator public-presedinte 
- Dl. Morar Marcel, viceprimar-membru 
- Dl. Radu Petru Dorin, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-membru 
- Dl.Şofron Gheorghe, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-membru 
- D-na Petrica Mihaiela, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-membru 
- Dl.Davidescu Mircea, Compartiment atribuire contracte de achizitii publice-membru 
- D-na Oprea Maria Floare, diriginte santier-membru 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.292/2010 
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Punctul 17 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 
directa a unui teren in suprafata de 27 mp, proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, 
pe B-dul I.Maniu in spatele bl.L1. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia  de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La articolul 6, propun din comisia de negociere să facă parte: d-na Mateucă Mădălina, dl.  

Oancea Nicolae Florin, dl.Cioroagă Miron, dl. Panduru Carol, d-na Bornemisa Anamaria, d-na Jurj 
Daniela si dl. Jarnea Horea. 
 Membrii supleanţi: dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu şi dl. 
Ţonea Vasile. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Poate că nu am înţeles eu bine. În Raportul de evaluare spune că preţurile în zonă cu 
proprietăţi similare sunt între 71 euro/mp şi 215 euro/mp. Tot în raportul semnat de administraţia 
publică locală ni se spune că în 2010 am vândut în zonă, pe b-dul Decebal cu preţul de 280 
euro/mp, un teren în suprafaţă de 40 metri pătraţi, deci un preţ mai mare. Vreau să stabilim acum 
măcar de la ce preţ purtăm negocierea în cadrul comisiei de licitaţie. 
 Ideea mea este că mai puţin de 215 euro, deci preţul maxim pe care-l stabileşte evaluatorul, 
nu putem să vindem un teren chiar în centrul Devei. 
 Dl.Panduru Carol 
 300 de euro/mp. 
 Dl.David Ioan 
 Este şi cam puţin, dar este părerea expertului. 
 Dl.Panduru Carol 
 Propun 300 de euro. 
 Dl. David Ioan 
 Deci, de la care se pleacă negocierea.   
 Dl.Socol Augustin 
 La care se opreşte! 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Cum putem să modificăm ceea ce a spus evaluatorul? Putem noi, consiliu, să modificăm 
treaba aceasta? Nu avem autoritatea necesară. 
 Dl. David Ioan 

Evaluatorul ne-a dat o valoare, şi-a dat cu părerea şi răspunde pentru asta. În situaţia în care 
ne-a indus în eroare el răspunde. Responsabilitatea noastră este cum îl vindem. 
 D-na Mateucă Mădălina 

Dacă citim în Raportul semnat de Direcţia administraţie publică locală, evaluatorul ne 
spune că trebuie să-l vindem la preţul de 60 euro/mp. Mai apoi, tot în Raportul de evaluare, că 
acolo în zonă într-adevăr preţurile s-ar situa între 71 euro/mp şi 215 euro/mp. El ne zice să vindem 
la 60, ceea ce nu suntem de acord. 

Dl.Borbeanu Simion 
Evaluatorul când se stabileşte un preţ, ştiu asta din alte situaţii similare, el ia în calcul mai 

multe metode. 
Dl. David Ioan 
Da, ştiu, capitalizare directă… 
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Dl.Borbeanu Simion 
Exact. Atunci, el poate să dea un preţ între şi între, dar nu mai puţin de atât. Probabil că 

acela este preţul de pornire, de fapt care este acoperitor din punct de vedere legal. 
 Dl.Panduru Carol 
 Mai mult decât este intervalul, poate să fie? 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Mai sus poate să fie oricât. 
 Dl.Panduru Carol 
 Aia este important. 
 Dl.David Ioan 
 Haideţi că o punem la 300, cât a spus doamna - sau a propus cineva, şi dacă ulterior nu se 
vinde, revenim pur şi simplu. Este propunerea mea, asta, mă rog, cum ziceţi dumneavoastră.  O 
supunem la vot şi aşa rămâne hotărârea. Deci, este preţul de plecare. Faptul că vin mai mulţi, vine 
unul singur, este negociere directă cu domnul Brădean Mircea. Este şi ocupant al terenului? 
 Dl.Socol Augustin 

Da. 
Dl.Ţonea Vasile  
Este negociere directă cu el. 

 Dl.David Ioan 
La articolul 4, cât s-a stabilit? Cât aţi spus preţul de pornire? 

 Dl.Panduru Carol 
 Eu am spus 300 euro. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Trebuie să completăm la articolul 4 de la cât pleacă negocierea? 
 Dl.David Ioan 

Da. La articolul 4 “preţul de pornire al negocierii este de…”. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 300 de euro plus TVA. 
 Dl.David Ioan 
 Este o propunere de 300 de euro, o supun pe aceasta la vot.  
             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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat, repet este valoarea de 300 de euro. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Vedeţi că acolo scrie “lei”. 
 Dl.David Ioan 
 Bun, la cursul de astăzi. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Cursul B.N.R.. 
 Dl.Ghergan Florian 
 La cursul când se face plata, este foarte clar. 
 Dl.David Ioan 
 Vânzarea cea mai bună este în euro, la cursul de referinţă al B.N.R. 
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 Dl. Panduru Carol 
 La cursul de referinţă al B.N.R., care este problema?! 

Dl.David Ioan 
Trebuie să modificăm aici. 

 Dl.Socol Augustin 
 Se poate modifica articolul în sensul că vom trece “preţul de pornire a negocierii este 
echivalentul în lei a 300 de euro”. 
 Dl.Panduru Carol 
 Exact. 
 Dl.David Ioan 
 În ziua plăţii! Deci, preţul de pornire a negocierii este echivalentul în lei în ziua plăţii, a 
300 de euro/mp. Deci, aşa va suna articolul 4. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Staţi un pic. Uitaţi-vă la preţ. Din Raportul de evaluare rezultă că preţurile în zonă pentru 
proprietăţi similare sunt între 71 euro/mp şi 215 euro/mp. 
 Dl.Panduru Carol 
 Domnul Borbeanu a spus că mai sus se poate, mai jos nu se poate. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În Raport s-a plecat de la 69. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu se poate, nu este relevant. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Şi în jos, dacă nu sunt alte oferte, se poate şi în jos. 
 Dl.David Ioan 
 Zona presupune construcţii ş.a.m.d., a fost şi mai mult de 300, a fost şi 350 şi 400. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Propun 100 euro/mp. Supuneţi la vot aceste două amendamente. 
 Dl. David Ioan 
 Supun la vot propunerea de 300 de euro. Cine este pentru? 

 S-a votat cu 10 voturi pentru (dl.Birău Mircea, dl.Cuiava Dorel, dl. David Ioan,  
dl.Kovacs Francisc, dl.Lazăr Danil, d-na Mateucă  
Mădălina, dl.Morar Marcel, dl.Panduru Carol,  
dl.Cioroagă Mircea, dl.Borca Tiberiu), 

           4 voturi împotrivă (dl. Oancea Nicolae Florin, dl. Oană Nicolae  
                Dorin, d-na Chişotă Roxana şi dl. Pogocsan                     
                Ferdinand) şi  

              3 abţineri (dl. Borbeanu Simion, dl. Ghergan Florian şi dl. Ţonea  
                     Vasile) 
 Amendamentul nu a trecut. 

Supun la vot propunerea de 100 de euro. Cine este pentru? 
S-a votat cu 7 voturi pentru (dl. Ţonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

         Ghergan Florian, d-na Chişotă Roxana, dl. Oană   
         Nicolae Dorin, dl.Borbeanu Simion, dl.Pogocsan  
         Ferdinand) 

                                  9 voturi împotrivă (d-na Mateucă Mădălina, dl. Kovacs Francisc, dl.  
              Borca Tiberiu, dl. Birău Mircea, dl. Cioroagă  
              Mircea, dl. Cuiava Dorel, dl.Panduru Carol, dl.  
              David Ioan, dl. Morar Marcel) şi  

                       1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 
 Amendamentul nu a trecut. 
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 Dl.David Ioan 
 Aveam nevoie de 14 voturi pentru a clarifica. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu sunt, ce să mai discutăm, nu a trecut. Daţi-l gratis, domnule. 
 Dl. David Ioan 
 200, uite altă variantă. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu există, daţi-l gratis. Nu a trecut punctul, ce tot atât. Au fost două propuneri, la revedere. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Deci, se porneşte de la 300 şi pe urmă comisia negociază. 
 Dl.Panduru Carol 
 Exact. Poate negocia şi în jos.  
 Dl.Socol Augustin 
 Trebuie  pragul minim. Comisia pleacă cu un mandat din faţa consiliului. 
 Dl.Panduru Carol 

Dacă nu vine, nu-i trebuie terenul. 
 Dl.Ţonea Vasile 
  Domnule Preşedinte, când am vândut terenul la Transilvania, nu chiar în buricul târgului, la 
câţiva paşi, am vândut şi cu 120, 110, tot aşa avea cineva acolo construit ceva. Eu am vrut atunci 
mai mult şi aţi sărit în sus că acesta este preţul, cam astea sunt valorile în zonă şi a rămas, tot 
dumneavoastră ca majoritarii, cu 127 sau 129. Acum aţi sărit la 300, nu ştiu de ce. Miroase a 
altceva, dar mă rog, faceţi cât vreţi, faceţi 1000. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Ca de obicei, domnul Ţonea aduce acuzaţii … 
 Dl.Ţonea Vasile  
 Ia alfabetul şi … 
 Dl. Cuiava Dorel 
 Câtă şcoală am făcut eu, nu aveţi atâta pauză. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Ca fochist, nu?! 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Nu ca şi fochist. Ştefan Gheorghiu ca dumneata. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Domnule Socol, în condiţiile acestea putem considera punctul ca picat?  
 Dl.David Ioan 
 Domnule Cuiava, dacă vrei să iei cuvântul, te rog frumos să-l ceri. 
 Dl.Socol Augustin 
 Este o parte esenţială, mandatul comisiei. 
 Dl.David Ioan 
 Comisia nu are mandat, este ca şi picat. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Sunteţi de acord să mai facem o propunere? Propun 120.  
 Dl.Panduru Carol 

Mai fac şi eu o propunere.Nu 300, 260. 
 Dl.David Ioan 
 În Raportul de evaluare pronunţat spunea de 215 euro. 

Dl.Ghergan Florian 
 Nu, spunea de 71 euro. 
 Dl.David Ioan 
 Între 71 şi 215 euro. 
 



 20 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Faceţi media. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De aceea am spus 120.  Se negociază, începe negocierea şi se poate duce până la 300, dacă 
omul vrea să cumpere. 
 Dl.Panduru Carol 
 Şi invers este valabil. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cum să meargă în jos dacă dăm mandat să meargă de la o sumă, cum vorbim aşa?! 
 Dl. Panduru Carol 
 Hai 250. 
 Dl.David Ioan 
 Rămâne să ne mai gândim data viitoare.  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Proiectul de hotărâre a picat. 
 Dl.David Ioan 

Deci, nu a trecut. Nu are rost să mergem mai departe dacă punctul acesta este esenţial.  
 
Punctul 18 

Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 

nr.1 la Contractul de concesiune nr.21/2008. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.293/2010 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Vă rog să specificaţi cu câte voturi a trecut. Domnul Oancea, domnul Borbeanu şi domnul  

Moş sunt ieşiţi din sală. 
 
Punctul 19 

Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la  

Hotarare Consiliului local al municipiului Deva nr.470/2008, ulterior modificata. 
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Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Domnul Oancea şi domnul Borbeanu sunt prezenţi în 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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.294/2010 
 

Punctul 20  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.172/2010 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Episcopia 
Devei si Hunedoarei a imobilului situat in Deva la intersectia str.Minerului cu str.Bejan;  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  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 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.295/2010 
 

Punctul 21  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la 

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.219/2008. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.296/2010 
 

Punctul 22  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 

nr.4 la Contractul de inchiriere nr.2/1998. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.297/2010 
 

Punctul 23  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Studiu de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare prelungire strada Gheorghe Lazar” din 
municipiul Deva. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Codrin Gabriel 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o modificare. Denumirea 

proiectului “Modernizare prelungire strada Gheorghe Lazăr” se modifică şi va avea noua denumire 
“Extindere strada Gheorghe Lazăr”, modificare ce se va face în tot conţinutul hotarârii. 
 Datorită faptului că proiectul a fost aprobat cu TVA la cota de 19 %, actualmente se 
impune modificarea acestei cote la cea de 24% după cum urmează: 

- valoarea Devizului general se va modifica de la valoarea de 607, 41 mii lei cu TVA la 632, 
93 mii lei cu TVA. 

- Valoarea C+M se va modifica de la valoarea de 533, 33 mii lei cu TVA la 555, 73 mii lei 
cu TVA. 

 Dl.David Ioan 
 Asta se suplimentează? 
 Dl. Codrin Gabriel 
 Să se introducă noile valori şi să se modifice titlul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Se modifică hotărârea. 

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de modificările propuse de 
către compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.298/2010 
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Punctul 24  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia 

proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” 
proiect coordonat de SC Apa Prod SA Deva şi finanţat în cadrul „Programului operaţional sectorial 
de mediu, Axa Prioritară 1”, a terenurilor/străzilor pe care se va extinde/reabilita  infrastructura de 
apă şi apă uzată. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.299/2010 
 

Punctul 25  
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare la obiectivul „Canalizare pe strada Banatului, Deva”, constând în montarea a trei guri 
de scurgere pentru colectarea apelor pluviale. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.300/2010 
 

Punctul 26 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasarii doamnei 

Oprisiu Corina – Administrator public al municipiului Deva la Koln Germania, in perioada 09-10 
noiembrie 2010, la cel de al III- lea seminar CEMR pe tema infratirilor. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.301/2010 
 

Punctul 27 
Dl. Viceprimar Morar Marcel   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Violetelor din municipiul Deva”. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  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 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.302/2010 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Viceprimar Morar Marcel    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local nr.25/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia ,,Amenajare 
Piaţa Victoriei” Deva, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Sunt de acord să se aprobe această investiţie, doar că există o inadvertenţă cu P.U.Z.-ul care  

s-a aprobat anterior, care conţinea un P.U.D.. Sunt oarecum direct vizat, de aceea şi aduc în 
discuţie, pentru că ştiu exact despre ce este vorba. Deci, este un chioşc acolo care are aprobată 
extindere şi modernizare în Piaţa Victoriei şi s-au făcut toate formele, s-au luat toate avizele, s-a 
făcut proiect şi acum am observat în planşa care este supusă aprobării că nu mai există pe acest 
amplasament. Deci, este modificat în sensul că lipseşte acest chioşc. Vreau şi eu să solicit să se 
coreleze, dacă este o greşeală, cu ceea ce a fost aprobat de către Consiliu, respectiv P.U.D.-ul care 
a fost aprobat şi inclus în P.U.Z.-ul din Piaţa Victoriei. 
 D-na Predoiu Olga 
 Tot P.U.D. are şi doamna Hamoş. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 S-au P.U.D., da. 
 Dl.David Ioan 

Ce s-a întâmplat, că nu am înţeles?! 
Dl.Borbeanu Simion 
Vă mai repet încă o dată. 

 Dl.David Ioan 
Am înţeles, este un chioşc acolo care trebuie să dispară, dacă nu este amplasat legal. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu.Chioşcul nu apare în noua planşă. În planşa aferentă acestui punct, acestui Studiu de 

fezabilitate, nu mai există acest amplasament cu chioşcul care este aprobat şi am cerut să se 
coreleze  piesa scrisă, planul de situaţie cu ceea ce a fost aprobat în consiliu.  

D-na Pârvu Daniela 
Am vrut să vedem ce este în acel P.U.D. ca să corelăm hotărârea pe care am pregătit-o noi, 

cu P.U.D.-ul de care vorbeşte domnul consilier, uitându-ne în actele aprobate în acel P.U.D. În 
anul 2008, am constatat că de fapt acel chioşc la care face referire este mutat într-o altă locaţie 
adiacentă. Deci, acel P.U.D este aprobat, nu cu chioşcul în poziţia în care este acum, ci prin 
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mutarea lui într-o zonă adiacentă. Consider că Studiul nostru de fezabilitate respectă P.U.D.-ul 
aprobat la acea dată. 

Dl. Borbeanu Simion 
Vă aduc următoarea precizare. S-a făcut documentaţie topografică prin care această parcelă 

s-a scos din restul parcelelor. Este foarte bine situat în spaţiu. Există nişte planşe care au obţinut 
toate avizele. 

Dl. David Ioan 
Ce chioşc este? 
Dl.Panduru Carol 
Acolo lângă “cal”. 
Dl.Borbeanu Simion 
Sunt nişte chioşcuri care au fost nişte tonete care au fost ulterior îmbrăcate în nişte carcase, 

anvelope din lemn care nu sunt în situaţia să fie aprobate prin hotărâri de consiliu local,  deci 
acelea au alt statut, nu mă refer la ele. 

Eu am cerut să se coreleze cu P.U.D.-ul aprobat. 
D-na Predoiu Olga 
Chioşcul este mutat în afara zonei de amplasament, aici unde este trecerea de pietoni. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am documentaţie care a fost aprobată, sunt planşe. Probabil între timp se mai mişcă 

chioşcurile în plan. Deci, eu am solicitat să … Sunteţi de acord că există un P.U.D. aprobat pe 
acest amplasament? P.U.D.-ul este bine stabilit prin coordonate topografice. Nu putem să-l mutăm 
aşa că vrem să facem un studiu. 

Dl.Predoiu Olga 
Doamna Hamoş în proiectul dânsei a mutat chioşcul. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Aş vrea să fac o singură precizare pentru toată lumea. Subiectul proiectului de pe ordinea 

de zi prezintă modificarea H.C.L. nr.25. Această modificare este cerută, este modificat de consiliul 
local din martie de anul acesta dacă nu mă înşel, care l-am aprobat în şedinţă de Consiliu local încă 
din luna martie a acestui an, pe un proiect câştigat european din lunile anului 2009 şi acum nu 
facem decât să revenim cu nişte clarificări pe care ni le-a cerut Agenţia de Dezvoltare Regională 
de la Timişoara vis-à-vis de majorarea TVA-ului de la 19 la 24%.   

Pe subiectul de faţă noi trebuie să facem această clarificare A.D.R.-ului pentru a nu fi 
descalificaţi şi fi riscul de a  pierde 2 milioane de euro finanţare nerambursabilă pentru proiectul 
“Amenajare Piaţa Victoriei”. Că nişte chioşcuri trebuie să rămână sau nu, că au fost prinse într-un 
PUD sau nu, nu face obiectul acestui proiect de pe ordinea de zi. 

Dl.Borbeanu Simion 
Ba face! 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, ieri în comisie ne-am uitat puţin şi am observat că există o… nu sunt 

acordate planşele din P.U.Z.-ul care s-a aprobat P.U.D.-ul respectiv şi planşa care este în Hotărârea 
nr. 25 la care faceţi referire, domnule Viceprimar. Noi trebuie, tocmai ca să funcţioneze acest 
proiect şi să nu avem probleme, să nu avem pe cineva care să oprească funcţionarea lui - pentru că 
nu există o planşă, trebuie să ne punem de acord. Am rugat colegii să vadă care este forma cea mai 
bună să punem de acord că aceste P.U.Z.-uri, să fie planşele din P.U.D.-ul aprobat cu planşa din 
Hotărârea nr. 25, să fie aceeaşi, adică să respecte hotărârile pe care le-am dat noi, Consiliul local. 

Despre asta este vorba, tocmai ca să nu aducem atingere acestui proiect, asta este ideea. 
Noi acum am observat că există între cele două planşe o deosebire şi am rugat oamenii de 
specialitate să facă ceea ce trebuie să facă în aşa fel încât hotărârea noastră să fie modificată în 
sensul care trebuie şi să facem ceea ce ni se cere, să aprobăm cei 24 % la T.V.A., dar să rezolvăm 
şi problema aceasta care nu bate. Asta este problema. 
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Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Am înţeles punctul de vedere şi vreau să fac o singură observaţie. Observaţia 

dumneavoastră era foarte pertinentă în luna martie 2010. În luna martie 2010 când am aprobat 
acest proiect în forma pe care dumneavoastră aţi binevoit să o consultaţi mai cu atenţie în zilele 
acestea, păstrează aceeaşi formă aşa cum aţi votat-o dumneavoastră în luna martie. Nu se modifică 
absolut nimic. Singura modificare din acest proiect este creşterea de T.V.A. de la 19 la 24%. În 
rest, respectă forma pe care dumneavoastră aţi votat-o în martie 2010 şi pe care noi nu mai putem 
să o refacem pentru că nu ni se mai aprobă modificări la un proiect deja aprobat. 

Dl.Ghergan Florian 
În martie 2010, când spuneţi dumneavoastră, s-a făcut o greşeală şi în proiectul pe care      

l-am analizat noi, nu s-a spus că se modifică un P.U.D. aprobat, nu s-a făcut referire la acest lucru. 
Acum avem două proiecte aprobate de către noi şi care nu seamănă unul cu altul. Asta este 
problema noastră. Cer tehnicienilor să o rezolve. 

Dl.David Ioan 
Să lămurim un lucru, numai puţin. Noi avem o hotărâre iniţiată de către cineva. Această 

hotărâre azi, la care trebuie să ne pronunţăm se referă la modificarea unui articol din Hotărârea nr. 
25  nicidecum la modificarea integrală sau esenţială a Hotărârii nr. 25 care a trecut o dată pe la noi. 
Noi trebuie să ne pronunţăm acum, suntem de acord cu T.V.A.-ul mărit sau nu suntem de acord. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, mai există o problemă pe care am semnalat-o acum. 
Dl.David Ioan 
Există o problemă în Hotărârea nr. 25. 
Dl.Socol Augustin 
Se pot modifica celelalte hotărâri. 
Dl.Ghergan Florian 
Păi de ce să nu fie dacă tot suntem aici, la acelaşi lucru?! 
Dl.Panduru Carol 
Este alt proiect de hotărâre. 
D-na Pârvu Daniela 
Am căutat în arhivă, am scos Hotărârea nr. 315/2008 de aprobare a P.U.D.-ului pentru Piaţa 

Victoriei, amenajare, iar în acea hotărâre de consiliu nu este prevăzut chioşc acolo unde este acum. 
Chioşcul este prevăzut a fi mutat într-o zonă adiacentă. Ca urmare, Studiul nostru de fezabilitate 
respectă P.U.D.-ul. 

Dl.Borbeanu Simion 
Aş vrea să menţionez că atunci când s-a aprobat în martie 2010 Studiul de fezabilitate sau 

despre ce făceaţi referire, nu s-au prezentat planşele, piesele desenate, decât piesele scrise, nu au 
fost afişate - pentru că mi-ar fi sărit în ochi, pentru că eram direct interesat. S-a umblat la piesele 
scrise şi binenţeles că am fost toţi de acord, fără să ştim că între timp s-a modificat. Eu mai am alt 
plan de situaţie, probabil acesta este o fază intermediară sau nu ştiu ce să vă spun…  

Dl.David Ioan 
Un chioşc nu este important să  … 
Dl.Borbeanu Simion  
Nu este vorba de …, dar vreau să pun următoarea întrebare, dacă tot votăm nişte P.U.D.-uri 

şi după aceea nu mai ţinem cont de ele….atunci suntem neserioşi. 
Dl.Ţonea Vasile 
Într-adevăr proiectul de astăzi care este în discuţie se referă la modificările de T.V.A. dar, 

nu putem trece mai departe până nu lămurim o treabă, pentru că apare aici ideea că un plan 
aprobat, ori noi nu am fost atenţi la detalii atunci când l-am aprobat şi nu ne-a interesat pentru că 
atunci erau alt fel de relaţii şi alt gen de prietenii în P.N.L., ori între timp acelea s-au destructurat şi 
între timp s-au modificat şi elementele de detaliu pentru P.U.D.-ul acesta. Eu nu aş vrea să cred 
treaba aceasta şi de aceea aş vrea să nu trecem mai departe şi să lămurim lucrurile acestea. Eu de 
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aceea vă propun chiar să facem şi o comisie dacă este aşa,  pentru că se poate schimba, eu ştiu. Din 
ce aud aici, mă duce gândul că s-a schimbat chiar o foaie din dosarul acesta şi s-au pus alte detalii. 
Eu nu am chioşc acolo, vă spun dinainte, să nu credeţi că am vreun interes. 

Dl.David Ioan 
Vă rog repetaţi încă o dată ce aţi spus, dacă eu am înţeles bine. În anul 2008 s-a făcut un 

P.U.D., da? 
D-na Pârvu Daniela 
În anul 2008 s-a făcut un P.U.D. care viza amenajarea Pieţei Victoriei. S-a făcut o hotărâre 

de consiliu prin care s-a aprobat acest P.U.D.. Există aici documentaţia legată, scoasă din arhivă, 
pentru că am vrut să verificăm dacă am respectat sau nu. Documentaţia este scoasă din arhivă, 
există acolo, nu avea cum să se modifice, este legată, numerotată. 

Dl.David Ioan 
Cine a mutat chioşcul în interior este tot la fel de vinovat ca noi care am votat în 

necunoştinţă  de cauză, dacă este să o luăm aşa. 
Dl.Borbeanu Simion 
Aş vrea să întreb, P.U.D.-ul este valabil? 
D-na Pârvu Daniela 
Acest P.U.D., da, este valabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
P.U.D.-ul prin care s-a aprobat extinderea şi modernizarea chioşcului este în vigoare? Nu 

se poate să fie un P.U.D. care să fie acoperit de altele. 
D-na Predoiu Olga 
P.U.D.-ul care a fost aprobat, al dumneavoastră, cu Hotărârea nr. 638/2006. Aţi avut 

aprobare pentru extindere şi modernizare chioşc, a fost modificat prin P.U.D.-ul elaborat de SC 
Eurostil - prin doamna arhitect Hamoş în 2008. Deci, o hotărâre poate fi modificată prin o altă 
hotărâre. 

Dl.Borbeanu Simion 
Nici o problemă, o să vă aduc toate documentele şi o să stabilim lucrurile. Sunt “mânării” 

care se fac! 
Dl. Borca Tiberiu 
Vă propun să deblocăm situaţia, să continuăm şedinţa de Consiliu local, să supunem la vot 

punctul aşa cum este şi se poate face un alt proiect de hotărâre pentru rezolvarea problemelor. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Hotărârea 25 din 2008 este definitivă.? Prin hotărârea de la  punctul 1 suplimentar nu 

facem altceva decât să adaptăm preţul de atunci cu modificarea de T.V.A.. Prin hotărârea asta, ori 
cât am vrea să facem amendamente nu mai putem modifica hotărârea respectivă. Aceea este 
definitivă. 

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

                      1 abţinere(dl. Borbeanu Simion) 

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

                      1 abţinere(dl. Borbeanu Simion) 

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

                      1 abţinere(dl. Borbeanu Simion) 

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

                      1 abţinere(dl. Borbeanu Simion) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                      1 abţinere(dl. Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                      1 abţinere(dl. Borbeanu Simion) 

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

                      1 abţinere(dl. Borbeanu Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.303/2010 
 

            Punctul 2 suplimentar AMANAT 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Viceprimar Morar Marcel    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare pentru obiectivul de investiţii” Modernizare strada Uliţa Mare Etapa a II – a, sat Cristur 
aparţinător municipiului Deva” 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.304/2010 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl. Viceprimar Morar Marcel    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Uliţa Mică, sat Cristur aparţinător 
municipiului Deva„ 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl. David Ioan 
            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.305/2010 
 

Punctul 5 suplimentar  
Dl. Viceprimar Morar Marcel    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Ideea este că se  pune problema votului secret când sunt cel puţin 2 candidaţi. 
D-ra Dara Oana 
Legea nu defalcă dacă sunt 1 sau 2 candidaţi. 
Dl. David Ioan 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi valabil exprimate, 17 voturi 

valabile. 
- D-na Curcan Maria  - 17 voturi “pentru” 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.306/2010 
 

Punctul 6 suplimentar 
Dl. Viceprimar Morar Marcel    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general 

recalculat pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocului 4 
Bară, strada Griviţei, municipiul Deva.  

Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.307/2010 
 

Punctul 7 suplimentar  
Dl. Viceprimar Morar Marcel    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii unui 

sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.61 in vederea realizarii contorizarii individuale a 
utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termica din imobilul situat in Deva, 
Aleea Narciselor, bl.2, scara A si scara C. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  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 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.308/2010 
 
Dl.Ghergan Florian 
Am vrut să văd cum se votează această hotărâre. Noi avem tot în această zonă probleme cu  

blocul 60, 61 cu apa potabilă şi cred că nu ar fi lipsit de importanţă să facem un proiect de hotărâre 
prin care să facem contorizare individuală pentru persoanele de acolo, pentru că sunt foarte multe 
care nu plătesc şi pun în pericol funcţionarea instalaţiei în tot blocul. 

D-na Nicula Viorica 
Este vorba de Asociaţia de proprietari nr.61, blocul 2. 
Dl.Ghergan Florian 
Există cam acelaşi lucru. Este un ajutor din partea Consiliului, atenţie. Este un ajutor din 

partea Consiliului ca să se realizeze. 
Dl.David Ioan 
Este pentru energie termică. 

 Dl.Ghergan Florian 
 Şi care este problema? Tot la Consiliu este. Îi dăm un ajutor pentru contorizare individuală. 
Haideţi să analizăm şi acest aspect pentru că este acelaşi lucru. Sunt tot cetăţenii Devei şi tot 
problemele acelea sunt, de contorizare individuală tocmai ca să funcţioneze sistemul. Ar trebui să 
avem în atenţie acest lucru. 
 D-na Nicula Viorica 
 Noi suntem obligaţi prin Legea 51 să menţinem sistemul. Tocmai de aceea am venit în 
sprijinul asociaţiilor cu asigurarea finanţării şi returnarea banilor în 5 sau 10 ani. Numărul 
consumatorilor începe să scadă. Energia termică pentru persoanele care există în sistem trebuie 
menţinută. 
 Dl. Ghergan Florian   
 Este acelaşi lucru, contorizare. Este Consiliu, poţi să ajuţi orice asociaţie, că altfel dacă nu 
aveam reglementare, nu puteam. De aceea vreau să ne gândim că sunt şi în domeniul apei situaţii 
grele. 
 Dl.David Ioan 
 Iniţiază o hotărâre. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De aceea vreau să ne gândim, că există şi în domeniul apei situaţii grele. Da, trebuie să o 
gândim să vedem care este posibilitatea. 

D-na Oprişiu Corina 
 Puteţi veni cu o propunere. Aici este vorba de o asociaţie şi noi îi dăm practic banii 
împrumut.  
  
Punctul 8 suplimentar  

Dl. Viceprimar Morar Marcel    
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.274/2010 privind constituirea Societatii Comerciale Aqualand Deva 
SRL, reprezentata de Consiliul local al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Domnule Preşedinte, am aici actul constitutiv al SC Aqualand Deva şi vreau să întreb de ce  

această societate are ca obiect de activitate sau îşi propune să aibe obiect de activitate servicii de 
colectare şi epurare a apelor uzate, nămoluri de epurat? 
 Dl.David Ioan 
 Prin însuşi funcţionarea ei.  

Dl. Ghergan Florian 
 Deci este serviciu public nu este ceea ce rezultă de acolo. Are în obiectul de activitate 
servicii de colectare, epurare şi nămoluri de epurat. Bun, ziceţi că face. 
 “Drumuri şi autostrăzi”. Lucrări de construcţii pentru drumuri şi autostrăzi. Noi creăm o 
societate care să facă drumuri şi autostrăzi? 
 Dl.David Ioan 
 Dacă puneam parcări … 
 Dl. Ghergan Florian 
 Numai parcări le mai trebuiau, că restul sunt aici. 

D-na Oprişiu Corina 
 Vreau să spun că am adăugat mai multe activităţi care nu se regăsesc de exemplu la 
SPIGM, tocmai ca să completăm obiectul de activitate la societatea aceasta, în ideea că avem 
intenţia să cumpărăm o maşină, un utilaj complex pentru reparaţii. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Păi de ce nu fac aceia care trebuie să facă? 
 D-na Oprişiu Corina 
 Ca să nu dăm încă un ban în plus la SPIGM. 

Dl.Socol Augustin 
 SPIGM-ul nu este societate. 

Dl.David Ioan 
Nu este societate, merge după alte reguli şi angajările şi salariile ş.a.m.d. Aqualand este 

societate comercială. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     5 voturi împotrivă (dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

    dl.Ghergan Florian, dl. Ţonea Vasile şi dl.Oancea    

    Nicolae Florin) şi 

            1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

                     5 voturi împotrivă (dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

    dl.Ghergan Florian, dl. Ţonea Vasile şi dl.Oancea    

    Nicolae Florin) şi 

            1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

                     5 voturi împotrivă (dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  
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    dl.Ghergan Florian, dl. Ţonea Vasile şi dl.Oancea    

    Nicolae Florin) şi 

            1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

                     5 voturi împotrivă (dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

    dl.Ghergan Florian, dl. Ţonea Vasile şi dl.Oancea    

    Nicolae Florin) şi 

            1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

                     5 voturi împotrivă (dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

    dl.Ghergan Florian, dl. Ţonea Vasile şi dl.Oancea    

    Nicolae Florin) şi 

            1 abţinere (dl. Lazăr Danil). 

A fost adoptată Hotărârea nr.309/2010 
 

Diverse 
Dl.David Ioan 

 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 19 octombrie 2010 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

       David Ioan                         Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 


