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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 20  iulie  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.1553/2010. 

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 şi domnul 
viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanţi ai mass-mediei. 
Dl.Moş Ovidiu 
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-nul Lazar Danil, d-nul 
Oancea Nicolae Florin şi d-na Chisota Roxana intarzie.  

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul viceprimar Morar Marcel 
Nicolae si domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, directori 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si 
al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
          De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei 
          Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
          Inaintea de a intra în lucrările şedinţei doresc să înmânăm diplome de onoare unor 
cadre militare ale U.M. 01794 Deva pentru modul de îndeplinire a misiunilor de menţinere 
a păcii în teatrele de operaţii externe. (Se înmânează diplomele) 
          Puţină lume ştie că mulţi dintre devenii noştrii care servesc patria pleacă an de an 
în Afganistan, în Iran, în Kosovo. V-aş ruga încă o dată să-i felicităm şi să le ajute 
Dumnezeu să se întoarcă de fiecare dată sănătoşi acasă. 
 Dl. Dumitrescu Aurelian 
 Mulţumim şi vă spunem că aveţi tot sprijinul nostru în colaborarea dintre Consiliul 
local, Primărie şi unitatea militară şi sper să fim şi în alte momente tot aşa prezenţi. 
  
 
 
 

Dl.Moş Ovidiu 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 29 iunie 2010 si 06 iulie 
2010 precum şi procesele-verbale ale şedinţelor 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 
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ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale 
şedinţei Consiliului local din data de 29 iunie 2010 si 06 iulie 2010 însoţite fiecare de un 
proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului 
acestuia.  

 
Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva  din data de 29 iunie 

2010  
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.1421/2010, 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 18 puncte şi 2 puncte suplimentare. S-

au adoptat 19 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.160 - 178.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 29 iunie 2010.  
 

Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva din data de 06 iulie 2010  
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.1499/2010, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 16 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 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, 

respectiv Hotarari de la nr.179 - 180.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 06 iulie 2010.  
Dl.Moş Ovidiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 iunie 

2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 iunie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 06 iulie 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 06 iulie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
 
Dl.Moş Ovidiu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.    
 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiecte de hotărâri, privind:  
I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru semestrul I al anului 2010; 

 

 

II. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Aprobarea noului Stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului 

public de intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva; 
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Reglementarea activitatii de transport persoane in regim de inchiriere si a 

serviciului de inchiriere autovehicule pe raza municipiului Deva(RENT 
CAR); 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea si completarea Anexei Hotararii Consiliului local Deva 

nr.263/2007 privind aprobarea unui Regulament pentru desfasurarea 
accesului controlat pe B-dul 1 Decembrie – tronsonul cuprins intre Piata 
Unirii si str.Aurel Vlaicu;   

            Iniţiator consilier Panduru Carol   
4. Completarea Hotararii Consiliului local Deva nr.505/2008 privind 

reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si 
remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau 
pe domeniul public si privat al municipiului Deva si a activitatii de ridicare, 
transport, depozitare, eliberare a acestor vehicule si remorci, cât si a celor 
abandonate sau fara stapan;    

            Iniţiator consilier Panduru Carol  
5. Aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 288,30 mp., situat in Deva, 

str. 1 Decembrie, nr.13; 
            Iniţiatori consilieri David Ioan, Oana Nicolae Dorin, Panduru Carol     

6. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza 
Decretului-lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.115/2010, ulterior 

modificata; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

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

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006, ulterior 

modificata si completata; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

10. Aprobarea reesalonarii la plata sumelor reprezentand dobanzile neachitate 
de Centrul Judetean de Aparatura Medicala Deva, datorate in baza 
contractului de vanzare-cumparare nr.1174/13.04.2009; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Instrainarea prin licitatie publica a unui imobil – constructie in suprafata utila 

de 160 mp., situat in Deva, B-dul 22 Decembrie, bloc D3, parter, scara A, 
apartinator domeniului privat al municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Stabilirea componentei Comisiei locale de ordine publica; 

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

construire „Locuinta familiala D+P+1, imprejmuire, anexa, foisor, puţ, 
branşament electric” Deva, str.Vulcan, nr.101, jud.Hunedoara; 

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

„Extindere si etajare birouri S+P+E nivele, amenajare Snak-Bar, amenajare 
acces carosabil din DN7, imprejmuire” Deva, str.Zarandului, nr.57 E, 
jud.Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 
„Realizare spatii servicii funerare” Deva, str.M.Eminescu, nr.42, jud. 
Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea efectuarii demersurilor pentru inregistrarea in Cartea Funciara a 

unui teren situat in intravilanul municipiului Deva, din proprietatea Statului 
Roman in proprietatea privata a municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
III. Diverse 

 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Avem 7 puncte suplimentare din care se retrage  punctul 1 suplimentar. 
 
 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun următoarele:  
  
A. Suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
 

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate “Racord termoficare Aqualand Deva” 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Aprobarea Studiului de fezabilitate “Imprejmuirea terenului din zona fosta 
pepiniera, Santuhalm”; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea Studiului de Fezabilitate „Retehnologizarea sistemului de termoficare – 
reabilitarea, modernizarea retelelor de distributie a energiei termice in municipiul 
Deva, aferente PT 11 BIS partial, PT 26 (partial), PT 17 (partial), PT 3 (partial)” 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

4. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiţii: Modernizare strada 
Mureşului din municipiul Deva; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

5. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 

nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de 
evaluare si selectionare a proiectelor; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, aş vrea să atrag atenţia executivului că sunt mai importante 

punctele suplimentare decât ordinea de zi de bază, că ne-au fost transmise în mai puţin 
de 24 de ore ceea ce contravine regulamentului pe care l-am votat aici. V-aş ruga ca să 
primim în timp materialele ca să putem vota în cunoştiinţă de cauză. 

Dl.Moş Ovidiu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
       S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                                              5 abţineri (dl. Pogocsan Ferdinand, dl.Moş Ovidiu, dl. Ţonea  
                                                                Vasile, dl. Ghergan Florian şi dl. Dobrean Robert) 

Supun la vot ordinea de zi prezentată şi completată.    
       S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                                              5 abţineri (dl. Pogocsan Ferdinand, dl.Moş Ovidiu, dl. Ţonea  
                                                                Vasile, dl. Ghergan Florian şi dl. Dobrean Robert) 
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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 - 4,12, pct. suplimentare 2,3,4,5, se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele:10, 13 – 15, pct. suplimentare 1, 6,7se 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 - 9,11,16 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 
total al consilierilor locali în funcţie.   

De asemenea pct.11,12, pct.suplimentar 7 necesita vot secret. 
 
 

I.  Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru semestrul I al anului 2010; 

II. Proiecte de hotărâri:  
 

Punctul 1 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 
Stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public de intretinere si gospodarire 
municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

            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.181/2010 

Punctul 2 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reglementarea 
activitatii de transport persoane in regim de inchiriere si a serviciului de inchiriere 
autovehicule pe raza municipiului Deva (RENT CAR). 

Dl.Oană 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.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
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Dl. Moş Ovidiu  

            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.182/2010 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei Hotararii 
Consiliului local Deva nr.263/2007 privind aprobarea unui Regulament pentru 
desfasurarea accesului controlat pe B-dul 1 Decembrie – tronsonul cuprins intre Piata 
Unirii si str.Aurel Vlaicu. 

Dl. Oană 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. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.183/2010 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă proiectul de hotărâre privind completarea Hotararii Consiliului local Deva 
nr.505/2008 privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si 
remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul 
public si privat al municipiului Deva si a activitatii de ridicare, transport, depozitare, 
eliberare a acestor vehicule si remorci, cât si a celor abandonate sau fara stapan. 

Dl. Oană 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. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

            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.184/2010 

Punctul 5 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spaţiu în suprafaţă 
de 288,30 mp., situat în Deva, str. 1 Decembrie, nr.13. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Pe mine mă surprinde tenacitatea chiar şi curajul domnului Primar, prin interpuşi, 
de a  

revenii cu acest proiect pe ordinea de zi, pentru că pe lângă faptul că ştim cu toţii că 
suntem în criză şi că prin lege se impune să tăiem bonuri, să tăiem salarii, să reducem 
din cheltuieli, acum se vine cu cheltuieli suplimentare. Mai la vale în ordinea de zi o să 
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întâlnim faptul că Primăria se plânge că are spaţii excedentare şi nu ştie cum să le vândă 
că nu le cumpără nimeni. Atunci nu se justifică lucrurile astea, nu au concordanţă. Este 
posibil să aruncăm cu banul public aşa a nesimţire, 72 de milioane pe o lună numai ca să 
satisfacem un capriciu? Oare până acum Primarul nu a funcţionat, nu a avut birou?! Chiar 
acum ne găsim pe timp de criză să aruncăm banii ăştia pe fereastră! 
 Gândiţi-vă că într-un an de zile se adună 1 miliard, 1 miliard din bani publici. Oare 
de la câţi contribuabili luăm taxă pe imobile, pe teren ca să plătim un capriciu domnului 
Primar chiar acum pe timp de criză?! 
 Eu vă propun şi celorlalţi colegi să fim responsabili, să avem grijă de banii publici, 
să ne gândim la colegii noştrii chiar din Primărie de aici cărora li s-au tăiat salariile şi noi 
acum aprobăm 72 de milioane. Poate cu banii aceştia cu care plătim sau nu chiria şi 
satisfacem nişte capricii s-ar putea plăti salariile la angajaţi. Ce rost are să mai facem 
reduceri, ce rost are să mai primim banii dacă într-o parte tăiem şi pe altă parte adăugăm 
la cheltuieli. O să vedeţi mai departe că în toate proiectele astea se adaugă cheltuieli 
nesimţit de mari.  

Eu votez împotrivă. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Ca iniţiator al acestui proiect de hotărâre susţin în continuare acest proiect de 
hotărâre, consider că pentru consiliul nostru este normal să avem un spaţiu decent în 
care orice delegaţie sau orice persoană care vine din afara localităţii noastre să ia 
legătura şi să vorbească cu reprezentantul municipalităţii ales prin vot deschis, consider 
că necesită un spaţiu decent, nu ca şi cel pe care-l are acum în primire datorită unei 
neînţelegeri şi unei conjuncturi nefavorabile. 
 Cei interesaţi, mai ales că este şi mass-media, după ieşirea din această sală de 
şedinţe să filmeze partea stângă unde se vede cabinetul primarului ca să vadă şi locuitorii 
din municipiul Deva unde-şi desfăşoară activitatea. Cred că colegul nostru Ţonea dacă ar 
fi fost primar sau dacă un coleg de-al dânsului ar fi fost primar, nu ar fi pus problema 
aceasta. 
 Am făcut proiectul de hotărâre, ca iniţiator, pe considerentul că prin negociere cu 
proprietarul s-a ajuns să se scadă chiria plătită iniţial pentru acest spaţiu cu 74%. Deci, 
vreau să informez locuitorii Devei că plătim o chirie de 5,87 euro pe metru pătrat. Aş vrea 
să văd unde în municipiul Deva există o asemenea chirie pentru un spaţiu central cu o 
asemenea destinaţie! Considerăm că nu ne batem joc de banii contribuabililor şi 
considerăm că reparăm un lucru făcut din grabă şi o eroare care a dat satisfacţie foarte 
mare altor colegi de-ai noştrii. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Ne spuneţi care este adevăratul proprietar? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Citiţi Expunerea de motive şi vedeţi! 
 D-na Oprişiu Corina 
 Mă simt obligată să justific votul pe care eu şi colegii mei o să-l dăm la această 
hotărâre, cu următoarea motivaţie. Vreau să spun că eu şi colegii mei o să votăm pentru 
închirierea acestui spaţiu şi prin asta nu vreau să ne contrazicem de faptul că în luna 
ianuarie am fost împotriva închirierii acestui spaţiu. În primul rând chiria, aşa cum domnul 
consilier Oană a spus, s-a redus de la aproape 8.000 de euro pe lună cât dădeam anul 
trecut până la 1.600 de euro pe lună cât dăm anul acesta. Spaţiul este complet mobilat. 
Pot să vă spun că în cele 3 luni cât am activat aici în Primărie mi-am dat seama de 
disfuncţionalitatea împărţirii spaţiilor în Primărie şi a faptului că efectiv nu exista un flux de 
activitate normal într-o unitate indiferent că este primărie sau societate comercială, cum 
vreţi să o numiţi dumneavoastră, din cauza acestei disfuncţionalităţi. De aceea, dacă în 
luna ianuarie am fost împotriva cheltuirii a 8.000 de euro pe lună pentru acestă chirie, 
astăzi noi suntem de acord să cheltuim 1.500 de euro pentru această chirie. Mulţumesc. 



 9 

 Dl.Ghergan Florian 
 Eu vreau să întreb şi cred că se poate răspunde, totul este pentru biroul domnului 
Primar. Întrebarea mea, de ce-i trebuie domnului Primar 288 de metri pătraţi? De ce nu 
închiriem 20 de metri pătraţi, 40 de metri pătraţi cât îi trebuie? Pentru că mai jos, o să 
disponibilizăm sau încercăm să vindem 160 de metri pătraţi! Haideţi să ducem un serviciu 
în acel spaţiu care este al nostru şi nu plătim chirie şi să-i luăm domnului Primar un spaţiu 
de cât are nevoie sau să găsim aici pentru că trei mandate nu ne-a fost ruşine cu 
Primarul nostru şi cu spaţiul în care a stat. Am primit pe toată lumea care a venit la noi şi 
nu ne-a fost ruşine, nici mass-media, nimeni nu a comentat că este rău. Poate să-şi preia 
vechiul birou, se poate utila dacă trebuie, să investim o sumă şi este al nostru. Aud ieri în 
şedinţă că am făcut nişte investiţii şi că nu le mai putem recupera. Păi, cine ne-a dat 
aprobarea să investim într-un spaţiu care nu este al nostru? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cum cine?! Chiriaşul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Chiriaşul ne-a dat? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Da, şi dumneata! Şi dumneata ne-ai dat! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Atunci nu ne-am gândit că investim într-un spaţiu care nu este al nostru şi că vom 
pierde banii aceia? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu ştiu dacă v-aţi gândit dar aţi votat! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Păi am votat că nu sunt de acord să cheltuim nişte bani, 8.000 de euro pentru 300 
mp ca să stea Primarul Devei în 288 de mp! Pentru ceilalţi există loc, nimeni nu stă în 
stradă, pentru toţi s-a găsit loc şi stau bine fără să cheltuim bani.  
 Dl. David Ioan 
 Sunt total de acord cu tot ce a explicat domnul Ghergan, cu un singur 
amendament. Acolo nu “stă domnul Primar”, “stă şi domnul Primar!”. Nu este singur, este 
total greşit, tendenţios să spuneţi că pentru domnul Primar. Mass-media o să publice că 
domnul Primar a stat în 288 de mp. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Atâta cere! 
 Dl. David Ioan 
 Foarte bine dar acolo nu este numai biroul Primarului. Domnule coleg, am iniţiat 
acest proiect de hotărâre şi vă garantez că la momentul potrivit voi mai iniţia cel puţin 2-3. 
Dacă trecem de zidul acesta, dincolo este sala albastră iar dincolo sunt foarte multe săli 
goale care nu ştiu cui folosesc dacă sunt goale. Pun o întrebare pentru domnul Ţonea, 
dumneavoastră aţi vizitat Serviciul de cadastru? Răspunsul este “nu”!. Mergeţi vă rog şi 
vedeţi în ce condiţii lucrează oamenii de la Cadastru, în ce condiţii, “claie peste grămadă, 
unii peste alţii”. De ce? Pentru că oamenii de o anumită elită politică, nu-i dau numele şi 
nici culoarea ş.a.m.d., ştiţi dumneavoastră la ce mă refer, au considerat că Banca 
Naţională e bine să fie la Consiliul Judeţean, că sediul Comisariatului, fostul Centrul 
Militar Judeţean Comisariatul e bine să fie la Consiliului Judeţean, mă rog, am dat Teatrul 
noi de bună voie şi mai sunt şi alte clădiri care sunt ale Consiliului Judeţean când în mod 
normal trebuiau să fie ale Municipiului Deva. Dacă dumneavoastră împreună cu mine am 
putea să luăm o iniţiativă şi să aducem aceste spaţii la Municipiul Deva, în cazul acesta 
orice afirmaţie veţi face domnule Ţonea eu vă voi susţine. Deocamdată dumneavoastră  
ziceţi “băgăm cadastrul în wc, pe Primar îl băgăm în cuşca portarului şi restul nu ne mai 
interesează”. 
 Dl. Moş Ovidiu 
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 Domnule David, ştiţi câţi bani s-au investit în Cadastru acum, la renovare, să 
zugrăvească? Ştiţi ce sumă? 

Dl. David Ioan 
 Nu ştiu. 
 Dl. Moş Ovidiu 
 Vă rog verificaţi şi nu mai vorbiţi. 

Dl. David Ioan 
 Atunci spuneţi-mi dumneavoastră că bănuiesc că dumneavoastră ştiţi. 
 Dl. Moş Ovidiu  
 Peste 3 miliarde. 

 
 
Dl. David Ioan 

 Domnule Moş, vă rog să nu mă puneţi la punct. Mi-aţi dat cuvântul, nu v-am 
atacat, îmi daţi dreptul să vorbesc? Vă rog foarte mult. Este foarte uşor să aruncăm cu 
diferite afirmaţii eronate în timpul şedinţei şi după aceea să constatăm că sunt false. 
 Dl. Moş Ovidiu 
 Continuaţi, vă rog. 
 Dl. David Ioan 
 Dacă m-aţi întrerupt, cum să continui? Mă întrebaţi pe mine câţi bani s-au investit 
acolo? Păi de unde să ştiu eu, dumneavoastră ştiţi, spuneţi-ne dumneavoastră! V-am 
spus, eu ştiu că lucrează în nişte condiţii groaznice pentru că spaţiul nu este adecvat.  
 Dl.Ţonea Vasile 
 Nu tot voi i-aţi mutat?! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Vreau să amintesc celor care nu ştiu că aceste imobile s-au dat tot la înţelegere 
între Primarul Devei Mircia Muntean şi Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara 
Mircea Moloţ. Dacă sunt neînţelegeri în momentul acesta şi nu se pot înţelege să 
primească un birou, nu este problema noastră, nu trebuie să cheltuim noi atâţia bani 
pentru că doi oameni nu se pot pune la masă şi noi să dăm atâţia bani pentru că nu se 
pot înţelege să primească un birou într-o clădire alăturată! Poate că dumneavoastră, 
mass-media, îi puteţi face să se trezească. Toate tensiunile de aici sunt datorită acestei 
lupte politice între Consiliul Judeţean şi Municipalitatea din Deva. 
 Dl. Viceprimar Marcel Morar 
 Aş vrea să aduc trei argumente pentru că totuşi este şi problema noastră sau în 
primul rând este problema noastră, cel mai corect. În primul rând, apropo de 
disfuncţionalitatea pe care o sesiza doamna consilier Oprişiu Corina, disfuncţionalitate pe 
care o sesizăm cu toţii, cu permisiunea dumneavoastră o sesizez şi eu mai acut de 
câteva săptămâni bune încoace. Vis-à-vis de funcţionalitatea la care sperăm cu toţii atât 
în ceea ce priveşte fluxul de informaţie, fluxul de documente, modul optim de organizare 
şi de funcţionare a unui aparat administrativ. În condiţiile în care lucrăm acum, acest lucru 
este de sperat dar nu este existent. 
 În al doilea rând, aţi apreciat că este biroul Primarului şi aşa cum spunea domnul 
consilier David, vă informez stimaţi colegi că nu este exclusiv biroul Primarului 
Municipiului Deva, va fi biroul Primarului municipiului Deva, probabil al unuia dintre 
Viceprimarii Municipiului Deva, a Secretarului Primăriei Municipiului Deva, a multor colegi 
din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Deva din diverse compartimente. Dacă stăm 
să-i adunăm sigur depăseşte numărul de 10-15 persoane, nu ştiu exact dar undeva pe 
aici este. Deci, a spune că este un spaţiu rezervat unei singure persoane este cel puţin o 
greşeală. 
 În al treilea rând, sigur că este problema unora anumite conflicte şi nici nu vreau să 
intru în detaliile conflictelor mai mult sau mai puţin reale, mai mult sau mai puţin existente, 
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vreau să vă spun că atâta timp cât patrimoniul ce ţine de Primăria Municipiului Deva este 
ocupat de o altă instituţie permanent sau provizoriu, atâta timp cât  prin adresele pe care 
le-am formulat, chiar şi în ultimul timp, către anumite instituţii pentru cedare gratuită de 
spaţii în baza legii care le permite acest lucru, nu primim nici un răspuns, atâta timp cât 
spaţii ale Municipiului Deva sunt date cu chirie partidelor politice şi ştiţi foarte bine acest 
lucru, diverselor asociaţii care nu au funcţionat nici până acum în acele spaţii dar ţin 
blocat spaţiu cu lacătul pe uşă, unor televiziuni, televiziunea română care iarăşi am 
înţeles că are lacătul pe uşă şi nu-l foloseşte, deci atâta timp cât în toată această situaţie 
singura posibilitate reală şi palpabilă în acest moment este să închiriem profitând şi de 
faptul că această chirie a scăzut semnificativ faţă de luna ianuarie, să închiriem un spaţiu 
care nu datorită faptului că este central îl închiriem ci datorită faptului că este limitrof 
spaţiului existent şi ştiţi foarte bine că a fost studiat să încercăm să cumpărăm dacă se 
poate şi să organizăm un aparat administrativ închegat, eficient, concret şi complet într-
un spaţiu unitar. Nu s-a reuşit acest lucru, nu este cred vina noastră. Este o soluţie, nu zic 
că este o soluţie permanentă, nu spun că este soluţia cea mai bună dar în acest moment 
alta mai bună nu văd. 
  
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Viceprimar, noi suntem conştienţi că sunt disfuncţionalităţi la nivelul 
Primăriei, aşa cum spuneţi dumneavoastră, suntem conştienţi. Am avut posibilitatea, 
există o clădire care stă în ruină, nouă, în centrul oraşului, să o modernizăm şi să ne-o 
facem cum vrem noi, să adunăm acolo toate serviciile şi să ne-o facem un exemplu 
pentru tot judeţul cum se poate organiza o Primărie. 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 
 Nu puteam investi singuri, ştiţi foarte bine! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Puteam să facem jumătate, puteam să facem cât putem, puteam să ne vindem 
spaţiile, aveam toate posibilităţile şi nu am vrut să fim într-o singură clădire, nu am vrut 
noi. Am dat hotărâre aici că renunţăm la aceasta. Acum dumneavoastră spuneţi că sunt 
câteva spaţii care au toate 50 de mp. Avem 160 de mp pe care vrem să-i vindem. De ce 
nu ne ducem acolo să ne rezolvăm problemele? Deci, trebuie să fim consecvenţi când 
spunem că nu avem spaţiu unde să stăm cu oamenii şi atunci când toată lumea este în 
criză şi când toată lumea are nevoie să nu facem excese, asta este ideea. 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 

Sunt de acord cu dumneavoastră cu o singură precizare. Atunci când vrei să 
construieşti avioane construieşti un hangar, atunci când vrei să faci administraţie publică 
foloseşti nişte birouri. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnul Ghergan are o părere foarte constructivă, să folosim acei 160 de mp 

pentru a crea cabinetul Primarului. Ţin să vă anunţ că cei 160 de mp sunt în fostul sediu 
al Serviciului social, este acolo dincolo de Spital. Nu este nici o problemă. Atunci trebuie 
să cumpărăm nişte porumbei poştaşi ca să-i trimitem cu corespondenţa, ca să vină mai 
repede, ştiţi să ducă corespondenţa şi să o aducă înapoi, nu?! 
 Dl.Ghergan Florian 

Nu am spus asta. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În loc să reuşim să concentrăm, să ne aducem toate serviciile cât mai aproape să 

putem rezolva problemele, vă legaţi de nişte lucruri... 
Dl. Moş Ovidiu  

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

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
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         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  
   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 

                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  

   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru, 

         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  
   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 

                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  

   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru, 

         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  
   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 

                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  

   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru, 

         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  
   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 

                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
         4 voturi împotrivă (dl. Dobrean Robert, dl. Ţonea Vasile, dl. Moş  

   Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) şi 
                                  1 abţinere (dl. Borbeanu Simion) 

Hotărârea nu a trecut, întrucât nu a întrunit cvorumul necesar. 
Punctul 6 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 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.Oană 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. 

            Domnul Dobrean Robert a părăsit sala de şedinţă. 
Dl. Moş Ovidiu  
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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.185/2010 

 
 
 
 
 
Punctul 7 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local nr.115/2010, ulterior modificată. 

Dl. Oană 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 protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

            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.186/2010 

Punctul 8  
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si completata. 
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Dl. Oană 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 protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

            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.187/2010 

Punctul 9 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificata si completata. 

Dl. Oană 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 protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

            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.188/2010 
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Punctul 10 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
reesalonarii la plata sumelor reprezentand dobanzile neachitate de Centrul Judetean de 
Aparatura Medicala Deva, datorate in baza contractului de vanzare-cumparare 
nr.1174/13.04.2009. 

Dl. Oană 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  

            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.189/2010 

Punctul 11 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înstrainarea prin 
licitatie publica a unui imobil – constructie in suprafata utila de 160 mp., situat in Deva, B-
dul 22 Decembrie, bloc D3, parter, scara A, apartinator domeniului privat al municipiului 
Deva. 

Dl. Oană 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  

            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. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.4 si 5 ale proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Va rog sa faceti propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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La articolul 4 propun din comisia de selecţie să parte dl. David Ioan, dl. Ghergan 
Florian, dl.Borca Tiberiu şi dl. Lazăr Danil iar în calitate de membrii supleanţi d-na 
Mateucă Mădălina, dl. Morar Marcel, dl. Oană Nicolae Dorin şi dl. Oancea Nicolae Florin. 

La articolul 5 în comisia de contestaţii îl propun pe dl. Kovacs Francisc. 
Dl.Moş Ovidiu 
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. 
 La articolul 4: 

� Comisia de selectare a ofertelor: 
- Dl. David Ioan – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Ghergan Florian  - 15 “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl. Borca Tiberiu – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Lazăr Danil – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Muntianu Daniela – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Bolda Cosmina – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Curcan Rodica – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Suciu Lucreţia– 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
� Membrii supleanţi: 
- D-na Mateucă Mădălina – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Morar Marcel – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Oană Nicolae Dorin – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Oancea Nicolae Florin– 15 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- D-na Gâta Simina– 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Haiduc Claudia– 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 

La articolul 5, Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
- Dl.Kovacs Francisc – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Buciuman Crinela– 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Crainic Rodica– 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 

 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 art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 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.190/2010 
Punctul 12 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea 
componentei Comisiei locale de ordine publica. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Domnul Borbeanu Simion a părăsit sala de şedinte. 
Dl. Moş Ovidiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 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. 

Va rog sa faceti propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun din comisia locală de ordine publică să facă parte dl. Panduru Carol, dl. 

Oană Nicolae Dorin si dl.Birău Mircea. 
Dl.Ţonea Vasile 
Sunt doi reprezentanţi din partea comunităţii. Îi putem vedea şi noi, cine sunt 

domnii Bordean Ioan şi Miclăuş Petru? Sunt aici sau ….?  Este bine, mergeţi înainte dragi 
tovarăşi. 

Dl.Panduru Carol 
Unul este Preşedintele asociaţiilor de proprietari şi celălalt este Vicepreşedintele. 

Dânşii au colaborat foarte bine cu noi. Probabil că nu au fost invitaţi aici, a fost o 
greşeală. 

Dl.Ţonea Vasile 
Mergem pe …. ca la poker. 
Dl.Panduru Carol 
Nu ştiu să joc poker, îmi pare rău. 
 
 
Dl.Cuiava Dorel 
Dumneavoastră jucaţi după cacealma. 
Dl.Moş Ovidiu 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi exprimate, 16 voturi 

valabile. 
Comisia locala de ordine publica : 

- Dl. Muntean Mircia – 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Tihodor Aurel – 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Neag Mircea– 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Cioflica Cristian– 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Birău Mircea– 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Panduru Carol– 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Oană Nicolae Dorin– 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Bordean Ioan– 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Miclăuş Petru– 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.191/2010 
Punctul 13 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Locuinta familiala 
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D+P+1, imprejmuire, anexa, foisor, puţ, branşament electric” Deva, str.Vulcan, nr.101, 
jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.192/2010 

 
 
 
 
Punctul 14 

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Extindere si etajare birouri 
S+P+E nivele, amenajare Snak-Bar, amenajare acces carosabil din DN7, imprejmuire” 
Deva, str.Zarandului, nr.57 E, jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.193/2010 

           Punctul 15 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Realizare spatii 
servicii funerare” Deva, str.M.Eminescu, nr.42, jud. Hunedoara. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun un amendament la articolul 3, în continuarea modului în care este redactat 

acest articol 3, să spunem aşa: “cu respectarea regimului de înălţime care să permită 
gradul de însorire a vecinătăţilor, în condiţiile legii”.  
 Dl.Moş Ovidiu 
 Supun la vot amendamentul propus. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
            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 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.194/2010 
Punctul 16  

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii 
demersurilor pentru inregistrarea in Cartea Funciara a unui teren situat in intravilanul 
municipiului Deva, din proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a municipiului 
Deva. 

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

 Dl.Moş Ovidiu 
            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 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.195/2010 
 Punctul 2 suplimentar  

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de  fezabilitate “Racord termoficare Aqualand Deva”. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Părerea mea se ştie. 
Dl.Moş Ovidiu 

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

S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
                      2 împotrivă (dl. Ţonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
                      2 împotrivă (dl. Ţonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
                      2 împotrivă (dl. Ţonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
                      2 împotrivă (dl. Ţonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
                      2 împotrivă (dl. Ţonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
                      2 împotrivă (dl. Ţonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
                      2 împotrivă (dl. Ţonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.196/2010 
Punctul 3 suplimentar  

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate “Imprejmuirea terenului din zona fosta pepiniera, Santuhalm”. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl.Moş Ovidiu 
            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 16 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 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 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.197/2010 

Punctul 4 suplimentar  
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea Studiului 

de Fezabilitate „Retehnologizarea sistemului de termoficare – reabilitarea, modernizarea 
retelelor de distributie a energiei termice in municipiul Deva, aferente PT 11 BIS partial, 
PT 26 (partial), PT 17 (partial), PT 3 (partial)”. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Domnule Preşedinte, consider că în acest moment când prin Hotărâre de Guvern 

nu mai putem să subvenţionăm energia termică, trebuie să analizăm foarte serios ce 
investiţii facem în acest domeniu pentru că s-ar putea să ne trezim ca să băgăm, aici este 
1 milion şi 798 de mii de euro. Trebuie să vedem dacă se justifică să investim atâţia bani 
într-o lucrare care poate la începutul regimului de încălzire nu o să mai fie nimeni 
racordat. Haideţi să facem o analiză şi rog colegii din executiv, să vedem câte blocuri mai 
sunt racordate acum la acest sistem pe care-l propunem, să vedem ce înseamnă aceşti 
bani dacă nu putem sau dacă nu este ceva mai important de făcut. Eu ştiu că sistemul de 
termoficare trebuie reabilitat dar haideţi să vedem că sunt foarte mulţi bani şi sunt foarte 
multe probleme care sunt de rezolvat. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine pentru că 
în momentul în care începem această investiţie va trebui să o finanţăm. Ea este toată din 
bugetul Consiliului local. Aici ar fi trebuit să atragem nişte fonduri europene, să găsim o 
soluţie să finanţăm aceste lucrări care sunt foarte mari. Părerea mea este că nu este 
oportun să facem această investiţie.  
 Dl.Moş Ovidiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
           3 împotrivă  (dl. Ţonea Vasile, dl, Ghergan Florian şi dl. Moş 

Ovidiu) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
           3 împotrivă  (dl. Ţonea Vasile, dl, Ghergan Florian şi dl. Moş 

Ovidiu) 
 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
           3 împotrivă  (dl. Ţonea Vasile, dl, Ghergan Florian şi dl. Moş 

Ovidiu) 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
           3 împotrivă  (dl. Ţonea Vasile, dl, Ghergan Florian şi dl. Moş 

Ovidiu) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
           3 împotrivă  (dl. Ţonea Vasile, dl, Ghergan Florian şi dl. Moş 

Ovidiu) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
           3 împotrivă  (dl. Ţonea Vasile, dl, Ghergan Florian şi dl. Moş 

Ovidiu) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
           3 împotrivă  (dl. Ţonea Vasile, dl, Ghergan Florian şi dl. Moş 

Ovidiu) 
A fost adoptată Hotărârea nr.198/2010 

Punctul 5 suplimentar  
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare pentru obiectivul de investiţii: Modernizare strada Mureşului din municipiul 
Deva. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a dat aviz favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl.Moş Ovidiu 
            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 16 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.199/2010 
 Punctul 6 suplimentar  

D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al municipiului Deva pe anul 2010. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a dat aviz favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol  
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Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Aş avea de făcut 4 amendamente la buget şi cu ajutorul colegilor din Primărie sunt 

sigură că o să putem muta nişte sume de la un capitol la altul  dacă şi colegii noştrii 
consilieri vor fi de acord. 

Prima propunere ar fi să achiziţionăm un sistem de decupare şi de plombare a 
gropilor în asfalt până la o anumită dimensiune. Observăm că tot oraşul este împânzit de 
gropi de anumite dimensiuni care dacă nu sunt plombate la timp degenerează şi ajung să 
ceară bani mai mulţi decât ar plăti şi având în vedere că am constatat că la buget există 
sume excedentare m-am gândit să propun consiliului ca în cadrul SPIGM-ului să 
achiziţionăm un sistem din acesta care practic cu 2 oameni care deservesc acest utilaj 
vor putea să asigure în oraşul Deva plombarea la rece a acestor gropi din asfalt. Pentru 
lucrările care acum sunt necesare, Primăria are comenzi emise către prestatorul de 
servicii de la începutul anului şi nu s-au efectuat deloc lucrările acestea de mici reparaţii. 
Urmează să vină iarna, plouă, îngheaţă şi nu este bine ce urmează. De aceea, propun ca 
să alocăm suma aceasta de bani, o parte din suma de bani necesară acestei maşini. 

În al doilea rând aş dori să vă propun să facem un studiu de fezabilitate pentru 
întocmirea unui sistem de acces în zona istorică. Ştim bine că am încercat înainte 
barierele acelea care au fost deteriorate de maşini, de către persoane neidentificate. 
Zona aceasta pentru care de fapt astăzi am şi votat modificarea regulamentului de 
ridicare a maşinilor, zona aceasta nu reuşim să o izolăm şi să impunem doar trafic 
pietonal. Am văzut la Sibiu şi am văzut şi în alte oraşe, în alte ţări, un sistem de piloni 
care prin telecomandă se ridică şi blochează accesul. Propun o sumă de 2.000 lei să se 
ia de la Capitolul 70.02. “Locuinţe”, de la poziţia 32, aceşti 2.000 de lei că atât ar costa 
maxim un studiu de fezabilitate pentru achiziţionarea unui astfel de sistem. 

Celelalte două propuneri se referă la două străzi din Deva. Strada Împăratul Traian 
unde ştiţi că este sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor şi există loc unde se 
poate amenaja lângă gardul spitalului o parcare. De asemenea, propun alocarea unei 
sume de maxim 3.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru modernizarea străzii 
Împăratul Traian şi de asemenea pentru strada Nucet care este centrală în Deva, la fel 
modernizare şi canalizare, dar la fel doar studiu de fezabilitate, urmând ca lucrarea să fie 
promovată anul viitor. 

 
 
Dl.Moş Ovidiu 
Preţul respectivei maşini… Vrem punctul de vedere al domnului director. 
D-na Oprişiu Corina 
Achizitionarea respectivei maşini trebuie pusă pe SEAP, mă rog, este o procedură 

întreagă dar trebuie să alocăm în buget suma. 
Dl.Moş Ovidiu 
Da, dar avem oameni care să lucreze? Ştiţi că le-am mai dat şi parcările şi nu are 

cu cine să presteze. 
Dl.Cuiava Dorel 
Se pot califica doi oameni. Nu este o meserie  care necesită o înaltă calificare. 
D-na Oprişiu Corina 
Sunt doi mecanici care… 
Dl.Moş Ovidiu 
Să vorbim cu domnul director, nu ne trezim că ... 
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D-na Oprişiu Corina 
Acum vorbim de buget nu de parcare. 
Dl.Moş Ovidiu 
O cumpărăm şi cine lucrează? 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, nu este treaba consiliului să găsim doi muncitori care să se 

priceapă. 
Dl.Moş Ovidiu 
Credeţi că numai doi?! 
D-na Oprişiu Corina 
Acolo unde am văzut lucrând maşina este deservită de doi oameni. 
Dl.Moş Ovidiu 
Să ne spună şi domnul director ce părere are. 
Dl.Drăgulescu Dorel 
Deci, activitatea de plombare în cadrul serviciului public s-a mai făcut. Deci, se 

poate face, nu este nici o problemă, sunt muncitori calificaţi care au făcut  în 1997-1998 
această activitate. În continuare se poate face această activitate de plombare. 

D-na Mateucă Mădălina 
Şi de ce nu o face? 
D-na Oprişiu Corina 
Pentru că nu are utilaje. 
Dl.Drăgulescu Dorel 
Se poate face dar nu avem utilaje. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă tot a venit în discuţie situaţia gropilor din Deva, noi ştiu că avem un contract 

şi aud că doamna colega noastră care a fost şi viceprimar spune că s-au dat comenzi şi 
nu s-au făcut, vă rog să luaţi măsuri să anulăm contractul. 

D-na Oprişiu Corina 
Încetează în septembrie. Noi am încercat, domnul Viceprimar Costa ştie că am 

încercat să anulăm contractul acesta dar are multe clauze care nu… În septembrie 
încetează contractul, şi sper să fim atenţi să nu mai ajungem în… 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă încetează, haideţi să facem demersurile până atunci să facem un alt contract 
pentru că volumul este mare şi nu o să putem să-i punem în spatele serviciului să refacă 
toate plombările din oraş. Haideţi să ne preocupe acest aspect. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Nu o să refacă toate gropile, numai acolo unde chiar este urgenţă să intervină. 
  
 

Dl.Borca Tiberiu 
 Restul le face ISPA, domnule Ghergan. 
 Dl.Ghergan Florian 
 ISPA unde lucrează. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Peste tot a lucrat ISPA şi ei trebuie să rezolve problemele, nu Primăria. 

Dl.Cuiava Dorel  
 Şi lucrează prost. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Primăria trebuie să ajungă acolo unde are probleme. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Deocamdată a distrus tot carosabilul, toate trotuarele, toate zonele verzi. 
 Dl.Ghergan Florian 
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Este autorizaţie de construcţie, să vedem ce amenzi s-au dat. 
Dl.Moş Ovidiu 
Supunem la vot amendamentele doamnei Oprişiu. 
D-na Nicula Viorica 
Haideţi să precizez de unde s-au luat sumele. De la Capitolul “Subvenţii” unde 
avem o  

economie. 
Dl.Moş Ovidiu 
Supunem la vot amendamentele doamnei Oprişiu. 

 Dl. Ţonea Vasile 
Nu ne-a spus de unde se iau banii. 
Dl.Moş Ovidiu 
A spus doamna director. 
Supunem la vot amendamentele doamnei Oprişiu. 
 S-a  votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.200/2010 

 Punctul 7 suplimentar  
 D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei 
publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor. 

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



 26 

Dl.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.2 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Dl.Ţonea Vasile 
Cred că rândul trecut când s-a stabilit comisia de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă, s-au introdus în comisie şi din rândul consilierilor 
câteva persoane. Pe unii dintre ei am senzaţia că i-a deranjat acest lucru. De aceea 
propun să revenim şi din comisie să facă parte câte un consilier din fiecare partid 
reprezentat în consiliul local. 

Dl. Moş Ovidiu 
Propun să trecem la vot, cu amendamentul domnului Ţonea. 
D-na Dara Oana  
Care consilieri? 
Dl.Panduru Carol 
Să se facă şi propunerile. 
Dl.Moş Ovidiu 
Facem. 
Dl.Ghergan Florian 
Prima dată ca să mărească comisia. 
Dl.David Ioan 
Daţi-mi voie să vorbesc. De accord cu ce spuneţi însă atrag atenţia că aceste 

proiecte trebuie foarte bine studiate de specialişti. Este un proiect de cultură, eu sunt 
inginer, nu ştiu cu ce se mănâncă. 

Spun asta a nu ştiu câta oară. De câte ori se vinde ceva şi se face o comisie, 
subsemnatul este întotdeauna preşedinte de comisie şi singurul care participă, exceptând 
ultima vânzare de la piaţă care a avut  reprentanţi PDL în comisie şi au fost prezenţi toţi. 
Este cam greu să aduni comisia, numai încurcăm oamenii pentru că, consilierii nu o să 
vină. 

 
 
Dl.Moş Ovidiu 
O să vină, de ce nu o să vină?! Au fost tot timpul! 
Dl.Panduru Carol 
Eu cred că domnul Ţonea, în cel mai rău caz ca observator să fie. Ce a spus 

colegul, să fim serioşi şi să participăm la toate şedinţele. 
Dl.Ghergan Florian 
Asta este corect. 
Dl.Moş Ovidiu  
Supun la vot propunerea domnului consilier Ţonea, să participe câte un membru al 

fiecărui partid. 
S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
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Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Ţonea Vasile 
De la PSD propun pe domnul Moş Ovidiu. 
Dl.Moş Ovidiu 
De la PNL? 
Dl.Panduru Carol 
Propun pe domnul Lazăr Danil chiar dacă nu este aici. 
Dl.Moş Ovidiu 
Grupul PD, o propunere? 
D-na Oprişiu Corina 
Propun pe domnul Kovacs Francisc. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Subsemnata şi domnul Pogocsan Ferdinand. 
Dl.Moş Ovidiu 
PNL-ul să mai facă o propunere, vă rog frumos. 
D-na Dara Oana 
Mai trebuie o propunere că este număr par în comisie. 
Dl.Ghergan Florian 
Să facă PNL-ul că sunt mai mulţi 
Dl.Panduru Carol 
Îl propun pe domnul David Ioan. 
Dl.David Ioan 
Nu am timp. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Atunci, propun pe domnul Panduru Carol. 
Dl. Moş Ovidiu 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi liber exprimate, 16 voturi 

valabile. 
- Dl.Mircia Muntean – 16 voturi “pentru” 
- D-na Viorica Nicula – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Ludovic Szots – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Augustin Socol – 16 voturi “pentru” 
- D-na Daniela Pârvu – 16 voturi “pentru” 
- D-na  Bianca Poantă – 16 voturi “pentru” 
- D-na  Izabela Dud – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Moş Ovidiu – 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Lazăr Danil – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Kovacs Francisc – 16 voturi “pentru” 
- D-na Mermezan Ana – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Pogocsan Ferdinand – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Panduru Carol – 16 voturi “pentru” 
- Dl.Dan Gros – 16 voturi “pentru” 
- D-na Rodica Curcan – 16 voturi “pentru” 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.201/2010 
Diverse 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Având în vedere că se lucrează cum se lucrează pe programul ISPA şi vedem şi 
noi şi dumneavoastră cum arată străzile după ce a trecut ISPA, aş vrea să întreb Direcţia 
tehnică câte amenzi au aplicat cu privire la aceste probleme şi de ce? Pentru că s-a mai 
atras atenţia în consiliul local şi de mine şi de alţi colegi ai mei, mai ales în Micro 15, zona 
Eminescu unde toţi avem maşini unii mai mari unii mai mici, să nu mai vorbim de câte 
reclamaţii primim cu privire la lucrările pe care le desfăşoară ISPA. Nimeni nu zice, poate 
că covorul asfaltic nu o să mai poată fi readus exact la starea iniţială pentru că nu ai cum 
o dată ce faci o săpătură să faci să fie perfect la fel, dar, este inadmisibil ca asfaltul care 
se pune să coboare sub nivel 3-4 cm. Asta, dacă avem norocul să fie asfalt pentru că în 
majoritatea cazurilor este pământ, pietriş, te miri ce mai mixtură după ce s-au cheltuit 
miliarde ca să asfaltăm oraşul acesta. Vă amintiţi şi dumneavoastră domnilor directori şi 
domnilor consilieri cum arăta înainte de 2008. Ne lăudam că aveam cel mai bun asfalt din 
judeţul Hunedoara în Deva. Este păcat să trecem cu vederea peste o problemă care deja 
depăşeşte graniţele bunului simţ. De aceea aş ruga Direcţia tehnică, aici este prezent 
domnul Szots, să prezentaţi până data viitoare o situaţie cu lucrările care au avut loc în 
Deva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Vă ascultăm. Cine-i vinovat, care-i treaba? 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Este clar. Nu zic că este vinovată Direcţia tehnică, clar este de vină constructorul 
care lucrează acolo. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Constructorul. 

Dl. Szots Ludovic  
 Acum nu trebuie să ne ascundem după degete. Odată un asfalt turnat, spart, nu-l 
mai refaci cel puţin cu tehnologiile noastre, că nu se respectă aia este clar, aşa ca să fie 
ca înainte, starea iniţială. 
 Am avut acum vreo trei săptămâni o discuţie destul de dură cu domnul Radu de la 
Hidroconstruţia, cu directorul, şi i-am explicat că în cazul în care nu se va reface la starea 
iniţială carosabilul nu vom mai semna nici un fel de situaţie de lucrări, chiar dacă riscăm 
să nu mai poţi lua fonduri şi să faci lucrările de rigoare. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu, domnule director, dar noi am dat o autorizaţie de construcţie şi pe asta putem 
să le luăm banii. 

Dl. Szots Ludovic  
 Am dat autorizaţie de spargere, domnule consilier, şi atunci s-au spus toate 
problemele şi cum trebuie să refacă şi ce să respecte dar din păcate nu se respectă. Aşa 
a făcut şi Apaprod-ul şi Calor-ul, fără să respecte, deci nu numai ei. 
  
 
 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
 Trebuie cumva să-i trageţi la răspundere. Vă spun o poveste foarte, foarte 
frumoasă pe care nu vroiam să o aduc în discuţie dar am fost şi eu păcălit la rândul meu 
şi la rândul meu am spus lucrul acesta mai departe care s-a dovedit a nu fi adevărat în 
final, că trebuie lăsat 1 lună, 2, 3 ca să vedem dacă sunt scurgeri, dacă sunt infiltraţii. Aşa 
mi s-a spus mie când am întrebat la vremea respectivă. Nu este adevărat. Şi dacă nu 
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este readus la starea iniţială asfaltul dar nu umpli gropile astea cu pământ şi cu pietriş. 
Măcar să fie un reprezentant din partea Hidroelectrica ca să vină să ne explice ce se 
întâmplă, ne lasă oraşul aşa?! 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Şi alţi colegi ai mei au supus atenţiei problema câinilor vagabonzi aici, în Consiliul 
local, nu-mi aduc aminte să ne fi spus cineva ce se întâmplă cu aceştia. Foarte multe 
persoane, foarte mulţi cetăţeni se întreabă ce face Consiliul local, Primăria Deva pentru 
că în zona Dorobanţi, în zona Nicolae Bălcescu seara după ora 22 aproape că este greu 
să ieşi din casă sau este riscant  să ieşi din casă. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Pot să vă răspund eu la întrebarea aceasta. A fost un adăpost şi există şi acum în 
Sântuhalm. O să se construiască într-o lună de zile de acum – că am mai fost acuzat prin 
câteva ziare că mint populaţia Devei şi o duc cu zăhărelul de pe o zi pe alta. Să vă spună 
tehnicul câte probleme s-au întâmpinat la licitaţie, cum nu s-a prezentat nimeni, cum au 
fost descalificaţi. A durat câteva luni dar  în vara aceasta o să avem un nou adăpost unde 
câinii bolnavi şi bătrâni o să fie eutanasiaţi şi restul o să fie sterilizaţi. O să fie făcut un 
regulament şi o să-l cunoască toată lumea la vremea respectivă. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Contractul s-a încheiat cu firma care a câştigat licitaţia. Ei au început activitatea şi 
sperăm ca până la sfârşitul anului prezenţa câinilor comunitari pe raza municipiului Deva 
să fie istorie. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

Noi sperăm ca şi Guvernul să vină cu o reglementare, să vedem în cât timp se pot 
eutanasia câinii fără stăpân. Nu suntem criminali dar dacă legea îţi cere în 14 zile… Cam 
aşa s-a întâmplat peste tot. 
 D-na Oprişiu Corina 
 În legătură cu lucrările ISPA pot să vă spun că atâta timp cât am stat în Primărie 
nu s-a semnat nici un proces verbal de recepţie la lucrări. Eu am cerut domnului Hogman 
ca la comisia de recepţie să mă pună şi pe mine, cât am stat în Primărie şi nu am semnat 
nici un proces verbal de recepţie de lucrări. Lucrul acesta se poate face în continuare de 
către cine este acolo şi se poate impune calitatea lucrărilor. Deci, se poate impune 
calitatea lucrărilor prin nesemnarea recepţiilor o dată, de două ori, de trei ori şi până la 
urmă trebuie să facă ce trebuie, pentru că, Primăria, are posibilitatea să nu semneze. 
 Am votat acum câteva şedinţe amplasamentele pentru vânzarea de pepeni în 
Deva. Au fost un număr de nu ştiu câte. Cred că s-au dublat pentru că eu văd în Deva în 
anumite locuri pe care ştiu precis că nu le-am votat, în zone centrale, pe zonele verzi tot 
felul de tarabe şi de improvizaţii de vândut pepeni. Inclusiv în intersecţia de la gară, pe 
zona verde. Nu cred că vrem să facem wc public din oraşul Deva. Aş dori să revenim la 
hotărârea iniţială şi să punctăm vânzarea de pepeni în zonele pe care le-am votat noi şi 
nu şi în alte zone decât cele pe care noi le-am votat. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Ca o concluzie la discuţia pe care am avut-o pentru lucrările pe care le 
reglementează ISPA, ce o să facem? Chemăm pe săptămâna viitoare un reprezentant 
aici? 
 D-na Oprişiu Corina 
 Care iarăşi o să vorbească o oră şi ne uităm toţi la el şi nu am făcut nimic! 

 
 
Dl.Ghergan Florian 

 Puneţi-le amenzi că vin ei la dumneavoastră. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Domnule director, începem sancţionarea? 
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Dl.Ghergan Florian 
 Sigur că da, una daţi-le, că vin la dumneavoastră şi vă caută ei.   

Dl.David Ioan 
 Apaprod-ul nu-l poate constrânge pe acesta să facă el ce trebuie. Mai departe, 
faptul că nu se astupă imediat, că rămâne o groapă, sunt probele de presiune care se fac 
ulterior dar o dată ce solul s-a trasat, a turnat asfalt sau Dumnezeu ştie ce amestec 
toarnă acolo, el are o garanţie. Deci, principala soluţie de a pune capăt acestor situaţii 
este să nu le semnaţi recepţiile. Puteţi chiar să-i şi amendaţi. Atâta timp cât staţi pe capul 
lor ei trebuie să se ţină de treabă. Şi noi, Apaprod-ul, facem asta dar noi avem probleme 
mari. Vin cu graficul că lucrează astăzi nu ştiu ce şi dăm suspendare de apă pentru o 
anumită zonă de cartier şi o fac peste 2 sau 3 zile. Sunt nişte chestiuni care trebuiesc 
clarificate. 
 A doua treabă, referitor la câini. Atrag atenţia că în adăpostul de câini, pentru 
adăpostul de câini Primăria a încheiat cu Apaprod-ul un contract. Am facturat apa de la 
adăpostul de câini la  Primărie şi Primăria ne-a trimis factura înapoi. Deci, cine ar putea 
dintre cei de faţă să-mi spună ce se întâmplă de fapt? 
 Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Adăpostul de câini existent! 

Dl.David Ioan 
 Adăpostul existent. Prin grija mea şi a Apaprod-ului am făcut branşamentul, am 
tras apa, am pus contor. Oamenii şi-au cumpărat coturi, am pus robinet, deci este în plină 
legalitate. Apă există la adăpostul de câini şi nu va lipsi niciodată. Deci, nu sunt probleme 
ca în anii trecuţi cu fântână, cu hidrofor, în sfârşit. Am facturat această apă şi nu ştiu cât 
este, o sumă derizorie acolo 1-2 milioane dar ni s-a refuzat factura. 
 Dl.Tătar Ioan 
 Vidanjarea era, domnule consilier. Era vidanjarea aceea pentru “Salvaţi-l pe 
Lăbuş”, nu era pentru Primăria Deva. Aceea am refuzat-o. Era comandă de vidanjare şi 
era trecută Primăria Deva dar era comanda făcută de “Salvaţi-l pe Lăbuş”, nu puteam să 
plătim noi vidanjarea de aceea am trimis-o înapoi. 
 Dl.David Ioan 
 Nu puteam să facturez pe “Salvaţi-l pe Lăbuş” atâta timp cât nu mi-a dat comandă. 
 Dl.Tătar Ioan 
 Nici Primăria nu a dat comanda. 
  Dl.David Ioan 
 Nu a dat comandă Primăria? Dar este comandă deschisă pentru vidanjare acolo, 
tot timpul. 
 Dl.Tătar Ioan 
 “Salvaţi-l pe Lăbuş” este acolo. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Secretar, eu am o întrebare. Cum este posibil, societatea Apaprod cere 
consiliului, noi avem un contract, Consiliul local cu societatea Apaprod să efectueze 
serviciul de apă şi canalizare, cere consiliului de două luni de zile să pună în discuţie un 
nou contract şi aprobarea unor noi tarife. Ce trebuie făcut ca să fie pus pe ordinea de zi 
pentru că văd că cel mai greu este să ajungă să fie pus pe ordinea de zi nu să se ia o 
măsură,  să se ia o hotărâre. Ce trebuie făcut? 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Proiectul este pus pe site-ul Primăriei, conform legislaţiei trebuie pus pentru 
dezbatere publică timp de 30 de zile. În data de 24 expiră perioada de 30 de zile. 
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Dl.Ghergan Florian 
 Mai avem alte proiecte. Noul contract, care este de 2 luni de zile şi care-mi spune 
domnul coleg… Domnule coleg, spune-ţi cum este cu noul contract pentru prestaţiile de 
servicii. De ce nu se poate pune pe ordinea de zi ca să-l discutăm? 
 Dl.Tătar Ioan 
 Lucrez la acel contract, la acel proiect de hotărâre. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De când aveţi adresa, de două luni, de o lună jumătate! Când se poate definitiva. 
 Dl.Tătar Ioan 
 Am făcut corespondenţă cu dumneavoastră în legătură cu acesta. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi am fost acum două şedinţe şi aţi spus că este gata proiectul. Ce trebuie să 
facem noi ca să se pună pe ordinea de zi sau şi aici este o problemă? 
 Dl.Secretar Socol Augustin  
 Dacă nu este gata ce să pună pe ordinea de zi?! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cum îl facem să fie gata? De o lună de zile nu putem să-l punem pe ordinea de zi? 
Venim să-l ajutăm sau ce să facem? 
 Cum vă putem ajuta să fie pe următoarea ordine de zi, domnule coleg? Ce trebuie 
să facem noi? 
 Dl.Tătar Ioan 
 Să mi se spună să-l pun pe ordinea de zi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cine trebuie să vă spună? 
 Dl.Tătar Ioan 
 Conducerea. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Apaprod-ul a răspuns la toate întrebările dumneavoastră? 
 Dl.Tătar Ioan 
 Da. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Acea corespondenţă s-a purtat cu întrebări şi răspunsuri. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Da, s-a răspuns la tot, am fost, am clarificat. Domnule coleg, vă rog să-l puneţi la 
următoarea şedinţă. Mulţumesc frumos. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu am mai ridicat problema aceasta. Strada Aurel Vlaicu până la Cabana 
Căprioara are vegetaţia mare, nu se vede.  
 Dl.Moş Ovidiu 
 Când aţi fost acolo? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ieri. S-a promis că se taie vegetaţia de acolo. Au o maşină specială cu care se taie 
într-o zi. Domnule director, spuneţi când se rezolvă problema aceasta. 
 Dl.Ghergan  Florian 
 Nu are maşină, trebuie cumpărată. 

Dl.Drăgulescu Dorel 
 Primăria face adresă către Drumurile Judeţene care au maşină, eu nu am maşină. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avem contract, nu trebuie adresă. 
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Dl.Kovacs Francisc  
Vreau să vă spun următorul lucru, nu glumesc deloc. Până acum au fost 10 

accidente acolo. Primăria o să plătească pentru că obligaţia Primăriei este să rezolve 
vegetaţia de acolo ca să fie vizibilitate. Drumul este foarte îngust, vegetaţia 2 metri a 
intrat pe drum. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Vreau să întreb când se face un loc de joacă pentru copii în cartierul Dacia pentru 
că există un singur loc, la blocul 35 şi sunt mulţi copii. 

Dl.Drăgulescu Dorel 
 Pe cine întrebaţi? 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Domnule director, nu v-am întrebat pe dumneavoastră. În ce calitate vorbiţi? Dacă 
tot vorbiţi, cât aveţi de gând să vă bateţi joc de cetăţenii din cartierul Dacia pentru că nu 
faceţi lucrări? 

Dl.Drăgulescu Dorel 
 Am executat lucrări. 
 Dl.Cuiava Dorel 

Parţiale, după 6 luni de insistenţă. 
Dl.Drăgulescu Dorel 
Parţiale pentru că am fost chemaţi pe DN 7 pentru a defrişa acolo. 
Dl.Cuiava Dorel 
De 6 luni, de astă toamnă. 
Dl.Drăgulescu Dorel 
De 6 luni. 
Dl.Cuiava Dorel 
Şi cetăţenii din cartierul Dacia plătesc taxe şi impozite. 
Dl.Moş Ovidiu 

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