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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 20 aprilie 2010,  în şedinŃa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.812/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, viceprimarii municipiului 
Deva, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl.Borca Tiberiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
19 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl. Morar Marcel şi d-na Mateucă Mădălina. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, viceprimarii 
municipiului Deva, domnul Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl.Borca Tiberiu 
În continuare, dau cuvântul domnului Secretar Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 23 martie 2010, 30 martie 2010 şi din 
09 aprilie 2010, precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.   

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

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 23 martie 2010, 30 martie 2010 şi 09 aprilie 2010, însoŃit fiecare de 
un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestora.  

 
Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva din data de 23 martie 2010  

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului nr.667/2010, 
cu respectarea prevederilor legale. 
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La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 5 puncte si 2 puncte suplimentare. S-au adoptat 7 
hotarari, respectiv de la nr.59 - 65.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 23 martie 2010.  
 

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃeiConsiliului local Deva din data de 30 martie 2010 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.695/2010, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 26 de puncte si 1 punct suplimentar. S-au adoptat 
25 de hotarari, respectiv de la nr.66 -90.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 30 martie 2010.  
 

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃeiConsiliului local Deva din data de 09 aprilie 2010  

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului nr.799/2010, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, respectiv de la 
nr.91 - 92.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 09 aprilie 2010.  
 
 Doresc să menŃionez că, în ceea ce priveşte hotărârea Consiliului local adoptată în şedinŃa 
anterioară datei de 23 martie, Prefectura judeŃului Hunedoara a formulat unele obiecŃiuni apreciind  
că Hotărârea Consiliului local nr.57 este parŃial – dacă aŃi observat – nelegală. Dat fiindcă 
obiecŃiunile Prefectului judeŃului Hunedoara sunt pe două pagini jumătate v-am multiplicat 
materialul să-l studiaŃi să nu ne mai ocupăm timpul cu citirea şi lecturarea acestuia. 

Dl.Borca Tiberiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 martie 2010. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 martie 2010 se aprobă cu 18 voturi  
“pentru “şi 1 “abŃinere” (Dl.Oancea Nicolae Florin). 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 martie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 martie 2010 se aprobă cu 18 voturi  

“pentru “şi 1 “abŃinere” (Dl.Oancea Nicolae Florin). 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 martie 2010. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 09 aprilie 2010 se aprobă cu 18 voturi  
“pentru “şi 1 “abŃinere” (Dl.Oancea Nicolae Florin). 

 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.    
     
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a 
procesului verbal de inventariere pe anul 2009; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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2. Stabilirea de suplimente salariale pentru functiile publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva si serviciile cu si fara personalitate 
juridica din subordinea Consiliului localal municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza Decretului-

lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean     

4. Avizarea tarifelor pentru activitatile prestate la  imobilul care a avut destinatia de 
camin cultural Santuhalm, activitati desfăşurate de Serviciul public de întreŃinere şi 
gospodărire municipala Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului pentru elaborarea 

proiectului tehnic „Amenajare grup sanitar” pentru imobilul situat in Deva, 
str.Nicolae Grigorescu, nr.45B, aflat in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala Deva, subordonat Consiliului local Deva;  

6. Aprobarea Caietului de sarcini necesar elaborarii proiectului tehnic pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada Aurel Vlaicu nr.1 – 11 si pe 
alee acces tribunal, partea dreapta din municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea Caietului de sarcini necesar elaborarii proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investitii „Modernizare strada Brancusi din municipiul Deva”  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

8. Aprobarea Caietului de sarcini necesar elaborarii proiectului tehnic pentru 
obiectivul de investitii „Modernizare prelungire strada Gheorghe Lazar din 
municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea Caietului de sarcini necesar elaborarii proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada George Enescu bloc P4 din 
municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea Caietului de sarcini necesar elaborarii proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe Aleea Constructorilor zona bloc E3 
din municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea Caietului de sarcini necesar elaborarii proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investitii „Amenajare platforma parcare pe strada Bejan la bloc 60 din 
municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea Caietului de sarcini necesar elaborarii proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investitii „Amenajare parcare zona str.Zamfirescu, tronson cuprins 
intre bl.O3 şi bl.O4 din municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului de achizitie publica 

de lucrari pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu apa si canalizare pe strada 
Lotusului, Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului de achizitie publica 

de lucrari in vederea realizarii obiectivului „Alimentare cu apa si canalizare pe 
strada Tineretului, municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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15. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului de achizitie publica 
de lucrari in vederea realizarii obiectivului „Alimentare cu apa si canalizare pe 
strada Azur, municipiul Deva”  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta familiala, D+P nivele, anexa gospodareasca, filigorie, fosa 
septica, w.c., imprejmuire” Deva, str.Iosif Vulcan, f.n., judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.140/2006 privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire sediu 
firma Mass-Media” in municipiul Deva, str.Maresal Averescu; 

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

locuinte individuale colective, spatii comerciale si servicii, zone de agrement” 
Deva, str.Zavoi, f.n., judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul nr.435/05.01.2005, incheiat intre 

municipiul Deva si SC Devatrans SRL; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

20. Modificarea Anexelor Hotararilor Consiliului local al municipiului Deva 
nr.308/2007, 470/2008,369/2009; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unui teren 

in suprafata de 10 mp; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

22. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 10 mp din domeniul 
privat al municipiului Deva, situat pe str.1 Decembrie colt cu b-dul I.Maniu, langa 
Posta Veche; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

FaŃa de ordinea de zi prezentată propun suplimentarea cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 

1. Aprobarea inchirierii catre fostii chiriasi a unor suprafete locative cu destinatia de 
locuinte, situate in imobilele proprietate a statului si a Municipiului Deva, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local 
al municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Caietului de sarcini a obiectivului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare 
si echipare a infrastructurii educationale la scoala Andrei Saguna” din municipiul Deva, 
judetul Hunedoara; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Imputernicirea executivului Primariei municipiului Deva de a solicita instantei de 
judecata constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat intre 
municipiul Deva si SC Sanca SRL privitor la vanzarea terenului in suprafata de 
122.364 mp;  

      IniŃiatori Tonea Vasile, Mos Ovidiu, Oancea Nicolae, Dobrean Robert, Ghergan 
Florian, Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana. 

 
Dl.Borca Tiberiu  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot ordinea de zi prezentată  şi completată.         
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la pct.2, 4 - 15, 19, pct. suplimentar 2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:1, 16, 17, 
18 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 3, 20, 21, 22 pct. suplimentar 1, 3 se 
adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea pct.22 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 

Punctul 1  
Dl. Primar Mircia Muntean   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea situatiilor 
financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a procesului verbal de inventariere pe anul 
2009. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.93/2010 
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Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean   

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea de suplimente 
salariale pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva si serviciile cu si fara personalitate juridica din subordinea Consiliului localal municipiului 
Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.94/2010 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintelor 
construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de 
inchiriere. 

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.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.95/2010 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean   

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru 
activitatile prestate la  imobilul care a avut destinatia de camin cultural Santuhalm, activitati 
desfăşurate de Serviciul public de întreŃinere şi gospodărire municipala Deva. 

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. Moş Ovidiu  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Doresc să fac o completare. Se întâmplă des când anumiŃi oameni au necazuri, deces în 

familie, organizează acele pomeni şi aş dori să se facă precizarea ca în asemenea situaŃii să nu se 
perceapă taxe. 

D-na Nicula Viorica 
 Doar costul utilităŃilor. 

Dl. Borca Tiberiu  
Supun la vot amendamentul domnului consilier David Ioan. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.96/2010 
. 
Punctul 5  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
in vederea atribuirii contractului pentru elaborarea proiectului tehnic „Amenajare grup sanitar” 
pentru imobilul situat in Deva, str.Nicolae Grigorescu, nr.45B, aflat in administrarea Serviciului 
public local de asistenta sociala Deva, subordonat Consiliului local Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.97/2010 
 

Punctul 6  
Dl. Primar Mircia Muntean   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
necesar elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada 
Aurel Vlaicu nr.1 – 11 si pe alee acces tribunal, partea dreapta din municipiul Deva”. 

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.98/2010 
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Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 

necesar elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Brancusi 
din municipiul Deva”. 

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.99/2010 
 

Punctul 8  
Dl. Primar Mircia Muntean   

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
necesar elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Modernizare prelungire strada 
Gheorghe Lazar din municipiul Deva”. 

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.100/2010 
 
Punctul 9 

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

necesar elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe strada 
George Enescu bloc P4 din municipiul Deva”.  

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.101/2010 
 
Punctul 10  

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

necesar elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe Aleea 
Constructorilor zona bloc E3 din municipiul Deva”. 

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.102/2010 
 

Punctul 11  
Dl. Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 

necesar elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Amenajare platforma parcare 
pe strada Bejan la bloc 60 din municipiul Deva”. 

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.103/2010 
 

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

necesar elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare zona 
str.Zamfirescu, tronson cuprins intre bl.O3 şi bl.O4 din municipiul Deva”. 

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.104/2010 
 

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

in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari pentru realizarea obiectivului 
„Alimentare cu apa si canalizare pe strada Lotusului, Deva”.  

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.105/2010 
 

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

in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari in vederea realizarii obiectivului 
„Alimentare cu apa si canalizare pe strada Tineretului, municipiul Deva”  

 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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
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Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.106/2010 
 

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

in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari in vederea realizarii obiectivului 
„Alimentare cu apa si canalizare pe strada Azur, municipiul Deva”. 

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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.107/2010 
 

Punctul 16 
Dl. Primar Mircia Muntean   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinta familiala, D+P nivele, 
anexa gospodareasca, filigorie, fosa septica, w.c., imprejmuire” Deva, str.Iosif Vulcan, f.n., judetul 
Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.108/2010 
 

Punctul 17 
Dl. Primar Mircia Muntean   

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.140/2006 privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 
Detaliu pentru „Construire sediu firma Mass-Media” in municipiul Deva, str.Maresal Averescu. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.109/2010 
 
Punctul 18  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinte individuale colective, spatii 
comerciale si servicii, zone de agrement” Deva, str.Zavoi, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl.łonea Vasile  
Vreau să-mi exprim nedumerirea, de ce iniŃiatorul acestui proiect apără cu atâta cerbicie 

interese private, în loc să apere interesele comunităŃii şi în final a tinerilor din Deva pe care i-am 
amăgit de atâtea ori că o să le oferim pământ să-şi construiască locuinŃe. 
 A doua problemă, pe care o reiterez, şi spun, de ce iniŃiatorul acestui proiect nu lasă să se 
clarifice această situaŃie creată la acest punct prin neîndeplinirea cumpărătorului Stanca SRL prin 
rea-credinŃă a obligaŃiilor asumate la momentul respectiv, de ce nu lasă să clarifice această situaŃie 
justiŃia? De ce vrem noi să relegalizăm printr-o şmecherie aşa balcanică şi să-l repunem în drepturi 
“sine die” pe acest cumpărător de rea credinŃă? Pentru că, printr-un act adiŃional pentru care 
Primarul nu a fost împuternicit de consiliu - a fost împuternicit să semneze numai actul de vânzare-
cumpărare,  printr-un act adiŃional practic făcut de unul singur şi din proprie voinŃă, practic această 
societate poate să construiască în 36 de luni, în 36 de ani sau în 360 de ani prin urmaşii care o să 
urmeze după ei. În actul adiŃional se specifică că cele 36 de luni curg din momentul primirii 
fiecărei autorizaŃii şi va avea grijă să curgă acest termen, probabil o să fie în viaŃă alŃii după noi, o 
să termine acest proiect de hotărâre.  
 Astea sunt nedumeririre mele şi astea sunt motivele, pe lângă cele zise anterior, pentru care 
votez împotriva acestui proiect de hotărâre. 
 Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu  12 voturi pentru,  

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dna Chişotă Rozana, Dl. Borca Tiberiu, Dl. 

Birau Mircea, Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

           6 voturi împotrivă   

(Dl.łonea Vasile, Dl.Oancea Nicolae Florin,  Dl. Moş Ovidiu, Dl. Dobrean Robert, 

Dl. Ghergan Florian şi Dl.Pogocsan Ferdinand)  

        şi 1 abŃinere  

(D-na Mermezan Ana Elena) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  12 voturi pentru,  

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dna Chişotă Rozana, Dl. Borca Tiberiu, Dl. 

Birau Mircea, Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

           6 voturi împotrivă   

(Dl.łonea Vasile, Dl.Oancea Nicolae Florin,  Dl. Moş Ovidiu, Dl. Dobrean Robert, 

Dl. Ghergan Florian şi Dl.Pogocsan Ferdinand)  

        şi 1 abŃinere  

(D-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  12 voturi pentru,  

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dna Chişotă Rozana, Dl. Borca Tiberiu, Dl. 

Birau Mircea, Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

           6 voturi împotrivă   

(Dl.łonea Vasile, Dl.Oancea Nicolae Florin,  Dl. Moş Ovidiu, Dl. Dobrean Robert, 

Dl. Ghergan Florian şi Dl.Pogocsan Ferdinand)  

        şi 1 abŃinere  

(D-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  12 voturi pentru,  
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(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dna Chişotă Rozana, Dl. Borca Tiberiu, Dl. 

Birau Mircea, Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

           6 voturi împotrivă   

(Dl.łonea Vasile, Dl.Oancea Nicolae Florin,  Dl. Moş Ovidiu, Dl. Dobrean Robert, 

Dl. Ghergan Florian şi Dl.Pogocsan Ferdinand)  

        şi 1 abŃinere  

(D-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  12 voturi pentru,  

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dna Chişotă Rozana, Dl. Borca Tiberiu, Dl. 

Birau Mircea, Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

           6 voturi împotrivă   

(Dl.łonea Vasile, Dl.Oancea Nicolae Florin,  Dl. Moş Ovidiu, Dl. Dobrean Robert, 

Dl. Ghergan Florian şi Dl.Pogocsan Ferdinand)  

        şi 1 abŃinere  

(D-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  12 voturi pentru,  

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dna Chişotă Rozana, Dl. Borca Tiberiu, Dl. 

Birau Mircea, Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

           6 voturi împotrivă   

(Dl.łonea Vasile, Dl.Oancea Nicolae Florin,  Dl. Moş Ovidiu, Dl. Dobrean Robert, 

Dl. Ghergan Florian şi Dl.Pogocsan Ferdinand)  

        şi 1 abŃinere  

(D-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  12 voturi pentru,  

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dna Chişotă Rozana, Dl. Borca Tiberiu, Dl. 

Birau Mircea, Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

           6 voturi împotrivă   

(Dl.łonea Vasile, Dl.Oancea Nicolae Florin,  Dl. Moş Ovidiu, Dl. Dobrean Robert, 

Dl. Ghergan Florian şi Dl.Pogocsan Ferdinand)  

        şi 1 abŃinere  

(D-na Mermezan Ana Elena) 

A fost adoptată Hotărârea nr.110/2010 
 

Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean   

     Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 
nr.3 la Contractul nr.435/05.01.2005, incheiat intre municipiul Deva si SC Devatrans SRL. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
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Dl.Cuiava Dorel 
Având în vedere că s-a construit magazinul Plus şi sunt mulŃi cumpărători, dacă s-ar putea  

muta staŃia de la Uzo Balcan cu 10 metri mai sus, pentru ca să nu stea oamenii cu bagajele în 
mână, să le facilităm un acces mai uşor la mijloacele de transport. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Serviciul de specialitate să vadă exact. 
Dl.Jarnea Horea 
Vom verifica dacă avem în proprietatea municipiului Deva şi dacă nu, să vedem dacă cei 

de la Plus ne oferă această posibilitate. 
Dl. Borca Tiberiu  
Supun la vot propunerea de modificare a locaŃiei staŃiei de autobuz. Cine este “pentru”? 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.111/2010 
 

Punctul 20  
 Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor 
Hotararilor Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, 470/2008,369/2009. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.112/2010 
 

Punctul 21 
 Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public 
in domeniul privat al municipiului Deva a unui teren in suprafata de 10 mp.   

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.113/2010 
 

Punctul 22 
 Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie 
publica a unui teren in suprafata de 10 mp din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.1 
Decembrie colt cu b-dul I.Maniu, langa Posta Veche. 

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

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

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

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

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



 19 

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

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

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru Comisia de evaluare propun următorii consilieri: dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă 

Roxana, dl. Costa Cosmin Cristian şi dl. Cuiava Dorel. 
În calitate de membrii supleanŃi propun pe: dl.David Ioan, dl. Ghergan Florian,  dl. Borca 

Tiberiu şi dl. Lazăr Dorel. 
Dl.Borca Tiberiu 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 

făcute. 
Dl.Jarnea Horea 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de propus o modificare la articolul 6. 

Dintr-o eroare s-a trecut “aprobă comisia de selectare a ofertelor” şi propunem să fie “aprobă 
comisia de evaluare a ofertelor, precum şi membrii supleanŃi”. 

Dl.Borca Tiberiu 
Vă rog să consemnaŃi.Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 

19 voturi valabil exprimate. 
Comisia de evaluare: 

1. dl.Borbeanu Simion, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
2. dna Chisota Roxana, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
3. dl. Costa Cosmin, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
4. dl. Cuiava Dorel, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
5.  dna Bornemisa Anamaria,  Serv.comunitar de cadastru – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 

vot “împotrivă” 
      6. dra Nutu Silviana,  Serv. Financiar, buget contabilitate – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot 
“împotrivă” 
      7. dl.Jarnea Horia,  Serv. Comunitar de cadastru – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot 
“împotrivă” 

 Membrii supleanti : 
1.dl. David Ioan, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
2.dl. Ghergan Florian, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
3. dl. Borca Tiberiu, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
4.dl. Lazar Danil, consilier local – membru, 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.114/2010 
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Punctul 1 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean    
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii catre 
fostii chiriasi a unor suprafete locative cu destinatia de locuinte, situate in imobilele proprietate a 
statului si a Municipiului Deva, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

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. Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.115/2010 
 
 Punctul 2 suplimentar  

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

a obiectivului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare a infrastructurii educationale la 
scoala Andrei Saguna” din municipiul Deva, judetul Hunedoara 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comsisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.116/2010 
 

 Punctul 3 suplimentar  
D-nii consilieri Tonea Vasile, Mos Ovidiu, Oancea Nicolae, Dobrean Robert, Ghergan 

Florian, Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana 
             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind împuternicirea executivului 

Primariei municipiului Deva de a solicita instantei de judecata constatarea nulitatii contractului de 
vanzare-cumparare incheiat intre municipiul Deva si SC Sanca SRL privitor la vanzarea terenului 
in suprafata de 122.364 mp.. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a dat aviz nefavorabil cu 4 voturi pentru aviz nefavorabil, 1 vot pentru 

aviz favorabil  şi 1 consilier absent de la comisie. 
Aş dori ca iniŃiatorii acestui proiect de pe ordinea de zi, să explice înainte de a se trece la 

vot,  în ce constă nulitatea contractului de vânzare-cumpărare pentru care doresc să se promoveze 
acest proiect? Deci, care sunt cauzele care duc la nulitatea acestui contract, pentru a şti de ce 
consideră dânşii că acest contract este lovit de nulitate şi a putea vota toŃi consilierii în cunoştiinŃă 
de cauza. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dacă dumneavoastră nu vă este clar ca jurist, sunt în imposibilitate să vă explic. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule coleg, dacă aŃi iniŃiat un proiect de hotărâre pentru o nulitate, invocaŃi motivele. 
 Dl.łonea Vasile 
 Angajamentul asumat inclusiv prin act notarial. Nu vă este clar acum?! Nu au trecut 36 de 
luni? Au trecut 4 ani! Alea 36 de luni nu au nici o valoare în faŃa Consiliului local şi al 
consilierilor? Ăştia fac ce vor ei, aşa? Ne spun nouă, ne aburesc, ne dau acolo un termen şi după 
care, ce fac? Se joacă cu noi? Dumneavoastră apăraŃi interesele publice sau ce apăraŃi aici? Pentru 
ce sunteŃi aleşi? Să apăraŃi interesele publice, nu?! Sau ăsta nu este interes public?! 
 Vrem să revină în patrimoniul Primăriei un teren vândut la un preŃ de batjocură, aproape 
dat de pomană unui investitor, aşa zis investitor, care nu s-a Ńinut cu nimic de cuvânt. Au trecut 36 
de luni, ne-a sfidat şi acum venim să ce, să-l mângâiem pe cap?! Nu, trebuie să aplicăm legea! Să 
se întoarcă terenul înapoi la proprietar, pentru că nu şi-a îndeplinit cu rea credinŃă atribuŃile.  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 AduceŃi-vă aminte că aŃi votat “pentru”, pentru preŃul ăsta de batjocură. 
 Dl.łonea Vasile 
 Am votat, m-am păcălit o dată. A doua oară nu mă mai păcălesc. Dacă nu vă este clar ca 
jurist ce să fac, mie greu să vă mai explic. 
 Dl.David Ioan 
 Nu am nimic cu ce a spus domnul łonea sau domnul Oană, ambii au dreptate, dar … 
 Dl.łonea Vasile 
 Dumneavoastră sunteŃi Solomon? 
 Dl.David Ioan 
 PăstraŃi-vă ironia pentru altădată. 
 O să ridic cealaltă chestiune la care domnul łonea nu se gândeşte sau nu vrea să se 
gândească. Aspectul economic al problemei. Mai întâi de toate trebuie să plătim o taxă de timbru 
care nu vreau să spun cât este, dar este foarte mare. Cine ştie să o calculeze, o calculează. Este de 
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ordinul sutelor de milioane dacă nu mai mult. Trebuie să dăm banii înapoi. Avem aceşti bani 
propuşi în buget? Lăsând sub alte aspecte chestiunile de ordin economic, mai sunt dintre ele şi vă 
mai spun şi altceva, nu se poate în momentul în care am vândut ceva, şi să nu am un motiv 
temeinic, nu se poate să mă răzgândesc eu, cel care am vândut. Deci, luaŃi şi aspectul ăsta în calcul.  

Pe de altă parte, a nu da aviz contrucŃiei înseamnă o piedică pusă în calea omului care “bine 
merçi” va fi foarte încântat să realizeze acele căi de acces, să parceleze şi să vândă cu cât doreşte 
el, nu cu 1, 28 poate cu 10 poate cu 20 poate cu mai mult. 
 Dl.łonea Vasile 
 ÎncepeŃi să spuneŃi adevărul. 
 Dl.David Ioan 
 Da, da domnule. Da, nedându-i avizul aşa cum doriŃi dumneavoastră, nu eu, că 
dumneavoastră sunteŃi cel care … 
 Dl.łonea Vasile 

SpuneŃi adevărul.  
 Dl.David Ioan 

Domnule łonea, eu nu v-am contrazis de nici un fel. Eu nu am zis nimic, am tăcut,  v-am 
lăsat să vorbiŃi. De ce nu mă lăsaŃi să vorbesc şi eu? Cred că am spus destul, nu este cazul să mai… 
 Dl.łonea Vasile 

Chiar prea mult aŃi spus. 
 Dl.David Ioan 

Chiar prea mult. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Sunt acuzat de colegul łonea că nu pun în discuŃie interesul comunităŃii locale. Tocmai că, 

eu am luat hotărârea de a vota împotriva acestui proiect iniŃiat de domnul łonea şi ceilalŃi colegi, 
domnul Oancea, pe considerentul că pun în primul rând interesul comunităŃii locale şi după aceea 
alte interese. Cât timp s-a plătit un preŃ, în condiŃia în care vom cere să se constate nulitatea, vom 
restitui preŃul care este 1 milion şi ceva de euro. 

Dl.Moş Ovidiu 
100 şi ceva de mii de euro. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În condiŃia în care se va promova un asemenea proiect, trebuie să restituim impozitul pe 

teren plătit de societate care este 1 miliard 100 de milioane din câte am înŃeles, bani pe care 
comunitatea nu-i are la dispoziŃie şi nu cred că suntem în măsură să băgăm mâna în buzunarul 
cetăŃenilor din municipiul Deva numai pentru a face hatârul a cinci persoane din acest consiliu. 
Atâta timp cât s-a mai discutat în această sală condiŃiile de legalitate, este clar că atâta timp cât 
hotărârea consiliului local a municipiului Deva pe baza căreia s-a încheiat contractul a fost atacată 
în justiŃie, iar noi am fost cercetaŃi de DNA şi s-a început urmărirea penală, cele 36 de luni – am 
mai explicat, dar colegii nu vor să înŃeleagă – s-a suspendat cursul celor 36 de luni. Cursul celor 36 
de luni a reînceput să curgă, din nou, din octombrie 2009, dată când DNA Alba Iulia a dat soluŃia 
de scoatere de sub urmărire penală a consilierilor care au votat acea hotărâre, inclusiv colegii de la 
PSD au primit aceiaşi soluŃie. După momentul în care din octombrie, totuşi vedem că în 
decembrie-ianuarie a început această societate să-şi facă documentaŃia pentru a obŃine PUD. Dacă 
noi respingem actele solicitate îi dăm apă la moară, stă şi nu mai solicită şi ăsta. De aceea s-a 
adoptat proiectul de hotârâre de la punctul 18. 

Eu sunt împotriva adoptării unei asemenea hotărâri, de a acŃiona în instanŃa de judecată, 
neexistând cauze de nulitate a contractului. Cei care vor, să dea în scris la notariat că vor suporta 
cheltuielile de judecată şi toate costurile cu un asemenea proces. Să vă gândiŃi numai la taxa de 
timbru că este aproximativ 3% din valoare. La 1 milion şi ceva de euro calculaŃi taxa de timbru 
dumneavoastră. Eu nu-mi asum o asemenea responsabilitate. 

Dl.Dobrean Robert 
4500 de euro. 
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Dl.łonea Vasile 
Grija domnului Oană faŃă de eventualele cheltuieli care ar urma în instanŃă este patetică şi 

pe mine chiar mă înduioşează. Dar, eu am să-i aduc aminte domnului Oană având în vedere chiar o 
decizie, ordonanŃa de scoatere de sub urmărire penală a DNA-ului, aici scrie aşa, negru pe alb 
scrie, doamna Livia Boieru – poate o ştiŃi cei care aŃi fost pe acolo, eu nu aş vrea să mai merg 
niciodată acolo – spune aşa: “terenul în cauză, în suprafaŃă de 122364 a fost subevaluat, valoarea 
estimată a acestuia fiind în sumă de 2 milioane 235 de mii 63 de euro la data aprobării vânzării 
acestuia prin HCL190/2006 vânzarea acestuia fiind apreciată ca o operaŃiune comercială 
dezavantajoasă pentru Consiliul local a municipiului Deva cauzându-se un prejudiciu de 2 
milioane 081 de mii 442,36 euro.” Deci, dumneavoastră acum vă cramponaŃi că trebuie să daŃi o 
taxă de timbru pentru valoarea aia aşa 2 milioane 100 şi ceva de mii de euro pe care am vândut 12 
hectare. Vă patetizaŃi, ne înduioşaŃi pe toŃi, în loc să ne zbatem să aducem în patrimoniul 
municipiului şi să putem după aceea valoriza la alt nivel, nu la nivelul acesta de batjocură de preŃ 
acest teren, noi ne cramponăm de o taxă de timbru pe care ar trebui eventual să o plătiŃi. De aceea 
avem jurişti în Primărie, de aceea plătim atâŃia jurişti, să ne reprezinte în instanŃă, să plătim şi taxa 
asta de timbru. Pentru că tot mereu şi dacă ar fi să dăm banii înapoi, este aşa un mic ciubuc care 
iese de la un sens giratoriu, valoarea ei totală. Valoarea ei totală iese de la un sens giratoriu. 

Noi ne cramponăm acum, vezi Doamne, că nu ştiu ce taxă de timbru o să plătim pentru 
valoarea aia astronomică de 120 de mii de euro cu care am vândut 12 hectare şi ceva de teren. 

MulŃumesc, domnule Oană. 
 Dl.David Ioan 
 Aş dori să atrag atenŃia că din moment ce punctul 18 a trecut, punctul 3 suplimentar a 
rămas fără obiect. Nu ştiu de ce ne mai certăm. 

Dl.łonea Vasile 
 Măcar să cunoască oamenii, domnule,  adevărul. Să cunoască oamenii adevărul. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Cu permisiunea dumneavoastră domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteŃi să citesc din 
opinia juristului Primăriei, respectiv a domnului Secretar Socol. 
 “IniŃiatorii proiectului de hotărâre, în conŃinutul expunerii de motive prezentată, apreciază 
că, cumpărătoarea SC Sanca SRL a dat dovadă de rea-credinŃă, nerespectând termenul de 36 de 
luni de finalizare a inventiŃiei, termen stipulat în caietul de sarcini, în contractul de vânzare-
cumpărare şi declaraŃia notarială, termen care nu a fost suspendat prin nici o acŃiune promovată 
ulterior încheierii contractului, afirmaŃie pe care o apreciez ca fiind neconformă cu realitatea, atâta 
timp cât pe rolul Tribunalului Hunedoara s-a aflat dosarul nr.8721/97/2006, dosar care a avut ca 
obiect acŃiunea în contencios administrativ formulată de InstituŃia Prefectului JudeŃului 
Hunedoarta, prin care aceasta a solicitat instanŃei anularea HCL nr.190/2006 privind instrăinarea 
terenului în cauză. AcŃiunea formulată de InstituŃia Prefectului a fost înregistrată la Tribunalul 
Hunedoara la data de 16.11.2006, la data de 23.01.2007...” 
 Dl.łonea Vasile 
 Am citit şi noi, domnule consilier. De ce ne citiŃi, suntem analfabeŃi, nu ştim să citim? 
 Dl.Borca Tiberiu 

Nu, dar este un aspect foarte important aici. 
 Dl.łonea Vasile 

Ştim şi noi să citim. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Pe care vă rog să-mi permiteŃi să-l supun atenŃiei consilierilor. Eu nu v-am întrerupt când 
aŃi vorbit dumneavoastră. Vă rog, puŃin respect, nu v-am cerut mai mult. 
 Dl.łonea Vasile 
 CitiŃi-l pe Balzac atunci! 
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 Dl.Borca Tiberiu 
 Da, sunteŃi bun domnule łonea să aruncaŃi cu lucruri care nu sunt la locul lor în cadrul 
acestor şedinŃe. 
 “… în aceiaşi cauză a fost introdusă ca pârâtă SC Sanca SRl, iar instanŃa de judecată s-a 
pronunŃat prin SentinŃa nr. 1134/CA/2007 la data de 30.07.2007 hotărârea instanŃei fiind  
comunicată la data de 10.08.2007 şi a rămas definitivă la 15 zile de la comunicare. Având în 
vedere prevederile art.3 alin.3 din Legea contenciosului administrativ “ pe care nu ştiu dacă o 
cunoaşteŃi domnule łonea, la care face referire,  ”nr.554/2004, cu modificările ulterioare, actele 
administrative atacate de InstituŃia Prefectului sunt suspendate de drept.” Vă rog să vă notaŃi şi să 
reflectaŃi asupra acestui aspect. 
 “Raportat la cele de mai sus, în opinia subsemnatului  apreciez că, curgerea termenului de 
36 de luni stipulat în contractul de vânzare cumpărare pentru finalizarea construcŃiilor a fost 
suspendată atât pe perioada soluŃionării dosarului nr. 8721/97/2006 pe rolul Tribunalului 
Hunedoara cât mai ales pe perioada cercetărilor penale efectuate în cauză”. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule coleg, este scris în vreo hotărâre judecătorească sau vreo hârtie scrisă cu 
semnătura şi ştampila cuiva prin care se anulează contractul de vânzare-cumpărare şi dreptul de 
proprietate al Stanca SRL?  
 Dl.Borca Tiberiu 
 Este vorba de suspendare. Pe perioada suspendării nu poŃi să construieşti. 
 Dl.łonea Vasile 
 Ce a suspendat? A suspendat hotărârea de consiliu! Pe teren el era proprietar, el putea să 
meargă mai departe. Nu l-a deranjat nimeni în proprietate pe el. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Prin proiectul de hotărâre pe care l-am votat astăzi, de la punctul 18, ce s-a dat? Un aviz 
pentru un PUZ. Nu puteau să construiască dacă nu aveau un plan urbanistic zonal. 
 Dl.łonea Vasile 
 Cine i-a împiedicat să ceară? Au cerut vreodată? Nu au cerut! 4 ani de zile nu au cerut 
nimic. Dumneavoastră legalizaŃi acum o şmecherie, daŃi-i caracter legal! 

Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, dacă tot aŃi făcut referire la această adresă, vă rog să analizăm cu 
atenŃie. Cine i-a împiedicat pe aceşti proprietari din data  în care, 10.08.2007, a rămas definitivă, să 
vină în consiliu şi să să ceară  PUZ?! Nu există o altă instanŃă care să fi anulat proprietatea sau să-i 
fi pus într-o situaŃie să nu-şi poată folosi proprietatea. Din 2007 până în 2010, de ce nu au cerut 
PUZ? Asta este problema. De ce au stat şi s-au uitat la teren ca să treacă cele 36 de luni? De ce nu  
şi-au făcut documentaŃia? Nu i-a oprit nimeni să facă şi uitaŃi-vă mai departe. Dacă ne uităm la 
avize, avizele sunt din 2009. De ce nu au venit în 2009 să ceară PUZ?  Toate avizele au fost date. 
Dar, de ce au stat până în 2009 să ceară avizele?  
 Deci, sunt câteva întrebări la care trebuie să ne gândim. Deci, aveau posibilitatea să ceară 
PUZ încă de când au fost proprietari. Nu i-a oprit nimeni ca să-şi rezolve această problemă. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Atunci când se cere un PUZ, aici îl contrazic pe domnul Ghergan, trebuie să ai un act care 
să dovedească proprietatea asupra terenului. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avea contract. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Dacă acest teren era grevat de o sarcină, respectiv un proces, actul în sine nu poate fi folosit 
ca document care să justifice construirea pe teren. Probabil că ei nu aveau garanŃia că terenul le va 
rămâne. 
 Dl.łonea Vasile 
 Aşa, au imaginaŃie. Şi Guvernul avea imaginaŃie mare. 
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Dl.Borca Tiberiu 
 Mai doriŃi să luaŃi cuvântul? 

Dl.łonea Vasile 
Nu mai doresc. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

S-a votat cu  

7 voturi pentru  

(dl. łonea Vasile, dl. Mos Ovidiu, dl.Oancea Nicolae, dl.Dobrean Robert,dl. 

Ghergan Florian,dl. Pogocsan Ferdinand şi d-na Mermezan Ana)  

                               11 voturi împotrivă 

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dl. Borca Tiberiu, Dl. Birau Mircea, 

Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

    şi 1 abŃinere (D-na Chişotă Roxana) 

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

7 voturi pentru  

(dl. łonea Vasile, dl. Mos Ovidiu, dl.Oancea Nicolae, dl.Dobrean Robert,dl. 

Ghergan Florian,dl. Pogocsan Ferdinand şi d-na Mermezan Ana)  

                               11 voturi împotrivă 

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dl. Borca Tiberiu, Dl. Birau Mircea, 

Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

    şi 1 abŃinere (D-na Chişotă Roxana) 

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

7 voturi pentru  

(dl. łonea Vasile, dl. Mos Ovidiu, dl.Oancea Nicolae, dl.Dobrean Robert,dl. 

Ghergan Florian,dl. Pogocsan Ferdinand şi d-na Mermezan Ana)  

                               11 voturi împotrivă 

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dl. Borca Tiberiu, Dl. Birau Mircea, 

Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

    şi 1 abŃinere (D-na Chişotă Roxana) 

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

7 voturi pentru  

(dl. łonea Vasile, dl. Mos Ovidiu, dl.Oancea Nicolae, dl.Dobrean Robert,dl. 

Ghergan Florian,dl. Pogocsan Ferdinand şi d-na Mermezan Ana)  

                               11 voturi împotrivă 

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dl. Borca Tiberiu, Dl. Birau Mircea, 

Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

    şi 1 abŃinere (D-na Chişotă Roxana) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  

7 voturi pentru  

(dl. łonea Vasile, dl. Mos Ovidiu, dl.Oancea Nicolae, dl.Dobrean Robert,dl. 

Ghergan Florian,dl. Pogocsan Ferdinand şi d-na Mermezan Ana)  
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                               11 voturi împotrivă 

(Dl.Costa Cosmin, Dl.Panduru Carol, Dl. Lazăr Danil, Dl.David Ioan, Dl Cuiava 

Dorel, Dl.Oană Nicolae, Dl.Borbeanu Simion,Dl. Borca Tiberiu, Dl. Birau Mircea, 

Dl.Kovacs Francisc, Dna Oprişiu Corina) 

    şi 1 abŃinere (D-na Chişotă Roxana) 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

Diverse 
Dl. Borca Tiberiu  

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

 
Deva, 20 aprilie 2010 

 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

 Tiberiu Mircea Borca           Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 
 
 
 


