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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 28 octombrie 2010 în şedinţa extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr. 2141/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, domnul 
Secretar Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  
 Dl. David Ioan 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri în funcţie şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr 
de 16 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl Lazar Danil, dl.Ghergan Florian, dl Borbeanu Simion, 
dl. Oancea Nicolae Florin şi d-na Chişotă Roxana. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 
domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, 
domnul Secretar Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Nicolae Marcel pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.        

Dnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel: 
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Acordului incheiat intre Municipiul Deva si SC Romtelecom SA 

pentru dreptul de a instala reteaua aferenta serviciilor de comunicatii electronice 
la „Blocuri de locuinte sociale Deva, str.Prelungire Zavoi – 8 blocuri P+3”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea acordarii unui sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.188 in 

vederea realizarii contorizarii individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de 
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furnizare cu energie termica din imobilul situat in Deva, Aleea Crizantemelor, 
bloc M3; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

Dnul Viceprimar Morar Marcel: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 

A. suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.422/2005 privind aprobarea sumei de 112109 
Euro, echivalentul a 400610,30 lei reprezentand contributia Consiliului local al 
municipiului Deva in vederea realizarii scopului Asociatiei „Salvital” Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Aprobarea acordarii unui sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.396 in vederea 
realizarii contorizarii individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu 
energie termica din imobilul situate in Deva, Aleea Pacii, blocul A4, scarile 1,2,3,4. 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea Studiului de fezabilitate “Imprejmuire teren in Barcea Mica – inclusive 
amenajari genistice”; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   

 
           Discutarea proiectului de hotarare inscris la punctul 3 suplimentar inaintea proiectului 
privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010.    
 

Dl.David Ioan 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, completata si modificata.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la pct.suplimentar 3 se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, art.45 
alin.2, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctele 1,3, pct.suplimentare 1,2 se 
adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 
total al consilierilor locali în funcţie.   
 
I.Proiect de hotărâre: 
Punctul 3 suplimentar 

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate “Imprejmuire teren in Barcea Mica – inclusiv amenajari genistice”.  
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

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

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



 3 

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.312/2010 
 

Punctul 1  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al municipiului Deva pe anul 2010. 
Cu permisiunea dumneavoastră vreau să aduc câteva amendamente proiectului de 

hotărâre, cu următorul enunţ: 
" I) Propunem cuprinderea la capitolul 74.02 "Protecţia mediului" la "Cheltuieli de 

proiectare" a obiectivului Studiu privind zonele verzi  de pe raza municipiului Deva cu valoarea 
de 3.000 lei. 

Suma va fi alocată de la capitolul 70.02, obiectiv "Ceasuri urbane". 
II) Propunem introducerea a două noi obiective de investiţii la capitolul 70.02. "Dotări", 

şi anume : 
- Panotaj de avertizare, îndrumare şi informare – Aqualand, cu valoarea de 80.000 lei;  
- Semnalistică exterioară – Aqualand, cu valoarea de 40.000 lei. 
Suma va fi alocată de la capitolul 81.02. de la următoarele obiective: 
- de la poziţia "Eliminarea pierderilor de căldură din punctele termice prin izolarea 

termică a instalaţiilor şi clădirilor" – suma de 10.000 lei; 
- de la poziţia "Reţea termoficare Aqualand" – suma de 10.000 lei; 
- de la poziţia "Retehnologizarea sistemului de termoficare – reabilitarea, modernizarea 

reţelelor de distribuţie a energiei termice în municipiul Deva,  aferente PT 11 BIS parţial, PT 26 
(parţial), PT 17 (parţial), PR 3 (parţial) " – suma de 100.000 mii lei". 

Dl.Răchită Ciprian 
Am de făcut o propunere din partea compartimentului de specialitate. Se introduce in 

Lista de investitii lucrarea "Imprejmuire teren in barcea Mica -inclusiv amenajari genistice cu 
suma de 190 mii lei, suma care se transfera de la Poz. 55 Locuinte sociale D+P+M-4 tronsoane- 
80 UL - Str. Prelungirea Zavoi – Deva. 

Dl.Ţonea Vasile 
Am văzut că aţi supus la vot nişte amendamente, destul de multe. 
Dl.David Ioan 
Nu le-am supus încă la vot. 
Dl.Ţonea Vasile 
Nu, le-aţi supus discuţiei noastre. Proiectul de pe ordinea de zi şi punctele de pe ordinea 

de zi ne-au fost date destul de târziu. Nu a avut timp executivul şi cei care au făcut aceste 
propuneri să le insereze în aceste proiecte ?! Ca să vină acum în timpul şedinţei să facă un 
amestec de vorbe aşa, unul după altul şi într-un volum mare ca să nu le poţi analiza bine, cum 
trebuie şi le supune la vot şi vin vreo 2, 3, 4 şi propun amendamente. De ce nu se fac direct aici, 
să facem o analiză pertinentă? 
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Dl.David Ioan 
Cu siguranţă trebuie să existe o explicaţie, dar... 
Dl.Ţonea Vasile 
Nu ştiu dacă există vreo explicaţie ! Explicaţia mi se pare… pentru că timp fizic efectiv a 

existat. Să se fi făcut normal şi firesc. 
Dl.David Ioan 
Domnule Ţonea, când se modifică bugetul, se rectifică, există nişte chestiuni care sunt 

bătute în cuie de la începutul anului. Ele pe parcurs, la fiecare rectificare se modifică. Acum, nu 
găsesc că este o mare greşeală în momentul în care în comisie se discută un aspect sau celălalt, 
sau unii solicită o prioritate pentru ceva în cont la altceva, sau există posibilitatea să amâni 
pentru anul viitor în buget şi să faci alte obiective, cred că asta se poate întâmpla în orice 
moment. 

Dl.Ţonea Vasile 
Acum au apărut, cu un sfert de oră înainte ? 
Dl.David Ioan 
Numai puţin ! S-a discutat în comisii. Eu nu ştiu ce a discutat Comisia de buget, eu nu 

sunt în comisie. Nu ştiu de unde au apărut modificările. Eu din punct de vedere juridic am dat 
aviz. Deci, cred că asta ar fi o explicaţie. D-na Nicula, dacă poţi să ne spuneţi de ce apar aceste 
modificări?! 

D-na Nicula Viorica 
Pentru că nu este suficient timp ca să pregătim rectificarea de buget.  
Dl. Ţonea  Vasile 
De ce apar acum şi nu în proiect? De ce au apărut în materialele astea ? Asta este 

întrebarea. 
D-na Nicula Viorica 
Prin Legea 273 până la 31 octombrie trebuie prioritizată lista de investiţii. Nu am avut 

timp suficient să clarificăm exact ce anume dorim să continuăm în acest an. Tocmai de aceea am 
venit cu argumentele acestea şi din cauză că am găsit sursele de finanţare. 

Dl.David Ioan 
Pe de altă parte, am senzaţia că s-a luat de la un capitol probabil cu măsură, prin faptul că 

se ştie că de la capitolul respectiv poate că nu se vor consuma toţi banii şi se dau la capitolul care 
are posibilitatea să-i cheltuie. 

Per ansamblu… Nu putem să lăsăm o investiţie făcută de 2 ani şi ceva numai ca să nu 
mai ... 

Comisia de buget,  ce aviz a dat? Ce ne spune comisia de buget ? 
Dl.Ţonea Vasile 
Nici nu s-a întrunit. 
D-na Mermezan Ana Elena  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Birau Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Madalina 
Comisia de cultură a avizat favorabil cu unele amendamente, pe care am să le citesc. S-a   
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propus de la capitolul 65.02 “Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate şi fezabilitate” aferente obiectiv, un amendament pentru Liceul Sigismund 
Toduţă, “Modernizare Liceul Sigismund Toduţă” 2.000 de lei. Deci, vorbim de studii de 
fezabilitate. Să luăm 1.000 de lei de la “Modernizare teren de sport Colegiul Tehnic 
Transilvania”, punctul 8 de la acest capitol pe care l-am spus şi încă 1.000 de lei de la 
“Modernizare Şcoala Generală Octavian Goga” punctul 10, tot de la capitolul acesta 65.02. 

Mai este un amendament, pentru reabilitare strada Privighetorilor, realizare SF în valoare  
de 2.000 de lei. Să luăm 1.000 lei de la “Modernizare Aleea Violetelor din municipiul Deva” 
punctul 23 de la capitolul 84.02 şi 1.000 de lei de la “Montare borduri pe străzile: Scoruş, 
Prunilor, Ion Budai Deleanu din Deva”, poziţia 46. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Capitolul 70.02., poziţia 48 “Alimentare cu apă şi canalizare pe strada Nucet”. Strada 
aceasta nu a fost niciodată asfaltată, nu are trotuar. Singurul lucru pe care ar putea să-l aibă este 
canalizarea. Ar trebui să intre într-o reparaţie capitală. 

D-na Oprişiu Corina- administrator public 
 Nucet nu intră pe Master Plan? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Pe Master Plan nu este prins. Am analizat inclusiv din zona respectivă şi Master Plan-ul 
merge pe Aurel Vlaicu numai până la o zonă delimitată ca şi intravilan al municipiului, de la 
strada Alunului până la strada Lujerului. Mai încolo nu este prins pe Master Plan. Chiar asta am 
discutat inclusiv cu domnul Chiseli de la Apaprod şi a spus că merg pe PUG-ul vechi - care mă 
rog delimita intravilanul oraşului. Am discutat înainte de şedinţă cu domnul Kovacs. Dânsul 
spune că are extras C.F., că ar fi intravilan. I-am şi propus dumnealui să verificăm la urbanism 
care ar fi situaţia acolo. Aceasta a fost limita stabilită prin Master Plan. Şi eu mă gândeam că 
merge până la Căprioara, că aşa ar fi fost normal să fie, dar  pe la strada Lujerului se opreşte cu 
planul acela. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Acolo există iluminat public, C.F.-urile toate sunt pe intravilan, impozitele se plătesc 
intravilan. Nu înţeleg! 
 Dl.Szots Ludovic 

Acum, dacă Consiliul va hotărâ în sensul acela, să menţinem poziţia de la …eu nu am 
nimic împotrivă. În funcţie de analiza pe care o vom face, vom vedea dacă vom reuşi să dăm curs 
solicitărilor dumneavoastră sau  nu. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Poate pe reparaţii încape şi strata Nucet. 
 Dl.Szots Ludovic 

Posibil! 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Domnul David Ioan are de urgenţă o problemă. Cu permisiunea dumneavoastră  aş 

solicita  P.N.L.-ului să propună un alt preşedinte de şedinţă pentru şedinţa de astăzi. 
 Domnul Panduru Carol 
 Domnul Oană Nicolae Dorin. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Dacă nu mai sunt şi alte propupuneri, supun la vot propunerea făcută. 
 Domnul Oană Nicolae Dorin a fost ales cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri 
prezenţi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Suntem 15 consilieri în sala de şedinţe, domnul David s-a retras. 
 Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar Morar Marcel. 
  S-a votat cu 12 voturi pentru şi, 
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             3 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Dobrean  
     Robert) 

 Supun la vot amendamentul doamnei Mateucă Mădălina. 
  S-a votat cu 14 voturi  pentru şi, 
             1 abţinere (dl. Ţonea Vasile) 
 A trecut şi cel de-al doilea amendament. 
 Supun la vor amendamentul domnului Kovacs Francisc. 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
 Supun la vot propunerile făcute de domnul Răchită Ciprian, din partea compartimentului 
de specialitate. 
  S-a votat cu 13 voturi pentru,  
                                              1 vot împotrivă (dl. Moş Ovidiu) şi 
                                              1 abţinere (dl. Dobrean Robert) 

Cu 13 voturi “pentru” şi acest amendament a trecut. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

A fost adoptată Hotărârea nr.313/2010 
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Punctul 2  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 

incheiat intre Municipiul Deva si SC Romtelecom SA pentru dreptul de a instala reteaua aferenta 
serviciilor de comunicatii electronice la „Blocuri de locuinte sociale Deva, str.Prelungire Zavoi – 
8 blocuri P+3”. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică aviz favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.314/2010 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii unui  

sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.188 in vederea realizarii contorizarii individuale a 
utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termica din imobilul situat in Deva, 
Aleea Crizantemelor, bloc M3. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Noi când am stabilit acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor de proprietari pentru 

controrizare a energiei termice, la prima vedere pare generos şi probabil ca idee Primarul va fi 
generos. Oamenii vor beneficia  de o contorizare care va reliefa într-adevăr realul consum pe 
care-l are fiecare proprietar de apartament. Dar, ascunde nişte vicii în spate, în ce sens?! În 
sensul că Primăria Municipiului Deva, care se transformă cu ocazia aceasta în bancă de credit, 
acordă un sprijin financiar, aşa zis “sprijin financiar” unei firme şi atenţie a cui este firma aceea, 
firma îşi ia toţi banii frumos şi execută lucrarea aceasta cum o execută – deci, aş zice chiar cu 
dedicaţie - şi după aceea Primăria îşi recuperează banii la sfântul aşteaptă, când şi recuperează de 
la asociaţiile de proprietari. Au, nu au bani, o să ne dea bani, nu o să ne dea. 
 Dumneavoastră sunteţi direct interesată că este Mintia. Treaba este generoasă. 
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 Încă o dată, nu ştiu cât este de “cuşeră” treaba aceasta, în sensul că aici trebuia făcută 
licitaţie, nu trebuia făcută dedicaţie către firmă şi nu trebuia Primăria, trebuia Asociaţia de 
proprietari să se transforme în persoană juridică, să se ducă la bancă, să facă un împrumut, să-şi 
plătească o asemenea lucrare. Nu trebuia să devenim noi ajutor, aşa zis ajutor. Le dăm bani de la 
Primărie, banii intră direct la firma care se ocupă de lucrare, încasează banii şi se duc acasă, nu 
au probleme băieţii. Este o afacere de “băieţi deştepţi” ca să citez un fapt din viaţă pe care nu-mi 
place să-l citez. 

D-na Oprişiu Corina- administrator public 
Firma care face lucrarea o face gratuit, este “zero” manoperă. Cu aceşti bani se plătesc 

materialele care se achiziţionează pentru această lucrare. Există un regulament pe care vi-l putem 
arăta, vi-l putem explica. Manopera este zero, materialele se cumpără de către Electrocentrale 
Mintia printr-un contract cu comision zero, transparent, perfect, în care se vede clar că 
Electrocentrale nu-şi aplică nici un fel de adaos, la preţul la care se cumpără aceste materiale. 
Manopera lor este zero pentru că vor să vină în întâmpinare şi să repare nişte greşeli anterioare. 
 Încă ceva. Dacă asociaţia de proprietari s-ar fi dus la bancă, ar fi plătit o dobândă. 
Consiliul local, Primăria, îşi recuperează aceşti bani în timp, dar fără dobândă. Nu ne 
transformăm în instituţie de credit pentru că nu avem voie să o facem şi de aceea se şi cheamă 
“ajutor material”. Există un contract ferm încheiat între Consiliul local şi asociaţia de proprietari 
prin care se recuperează aceşti bani în rate pe o perioadă de 5 ani, 10 ani, 3 ani sau chiar doar 1 
an, depinde cum poate suporta asociaţia respectivă.  
 Vă punem toate documentele la dispoziţie. Am cerut părerea unor jurişti, nu este o lucrare 
cu încredinţare directă pentru că de fapt manopera este zero. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Este o acţiune de caritate, să înţeleg. 

D-na Oprişiu Corina- administrator public 
 Nu este o acţiune de caritate. Este o acţiune venită în al 13-lea, în al 24-lea ceas, nu ştiu al 
câte-lea ceas, poate puţin prea târziu, dar dorim a convinge populaţia de utilitatea acestui agent 
termic centralizat. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Este o iniţiativă a Electrocentralei, în ideea de încerca să atragem la sistemul centralizat 
de energie termică cât mai mulţi din municipiul Deva. 
 Tocmai de aceea am ajuns la acest parteneriat cu Primăria Deva, tocmai ca să venim în 
întâmpinarea cetăţeanului, pentru a reuşi să facă aceste lucrări cu costuri minime şi cu rezultate 
substanţial avantajoase pentru domniile lor. 
 Repet, lucrările sunt executate de către S.C. Electrocentrale Deva, iar materialele, o parte 
din ele sunt plătite de către beneficiar, respectiv materialele care sunt necesare pentru racordurile 
de la subsolul blocului până la fiecare apartament. Partea de gigacalorimetre şi partea de … 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
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    3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

A fost adoptată Hotărârea nr.315/2010 
 

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

Consiliului local nr.422/2005 privind aprobarea sumei de 112109 Euro, echivalentul a 400610,30 
lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Deva in vederea realizarii scopului 
Asociatiei „Salvital” Hunedoara. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.316/2010 
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Punctul 2 suplimentar  

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii unui 

sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.396 in vederea realizarii contorizarii individuale a 
utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termica din imobilul situate in Deva, 
Aleea Pacii, blocul A4, scarile 1,2,3,4. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

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

                     3 abţineri (dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile şi dl. Dobrean Robert) 

A fost adoptată Hotărârea nr.317/2010 
 

Diverse 
 Dl.Borca Tiberiu Mircea 
 Vă rog să-mi permiteţi să vă supun atenţiei următorul aspect. În legătură cu lucrările care 
se execută în proiectul ISPA, pe care ele execută Hidrocontrucţia. Doresc ca aparatul de 
specialitate din cadrul Primăriei să ia toate măsurile în aşa fel încât să finalizeze tronsonul până 
la Biserica Franciscană. Atunci când vine perioada rece – şi se anunţă o iarnă foarte grea – o să 
ajungem la concluzia că vom bloca DN-ul, ceea ce este foarte periculos pentru toţi. Nu se poate 
face curăţenie cu utilaje de dezăpezire atâta timp cât ele sunt delimitate cu acele semnalizatoare 
de separare a celor două benzi. Cel puţin pentru partea care a fost executată şi s-au introdus 
conductele, propun să vorbim cu dânşii să încerce să toarne un strat pe unde se poate circula. 
Dacă nu facem acest lucru eu cred că o să avem mari probleme în această iarnă. Este în interesul 
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nostru să deblocăm şi dânşii să-şi onoreze ceea ce au spus prin contract, deoarece sunt zile 
întregi în care nu lucrează deloc. Ştiu că mai au anumite lucrări, dar nu este corect ca să 
deplaseze forţa de muncă din zona Municipiul Deva în alte zone care le-au aplicat amenzi 
usturătoare şi i-a interesat, acelaşi lucru trebuie să facem şi noi. Consider că nu este corect ca să 
fim bătaia dânşilor de joc. 
 Deci, vreau ca aparatul de specialitate să meargă pe teren şi să analizeze ceea ce am 
propus şi la şedinţa următoare să vină domnul director de la Hidrocontrucţia să ne spună ce are 
de gând. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cu privire la această temă, am şi eu o propunere. Aş ruga serviciul tehnic să ia în studiu şi 
următoarea situaţie. Aş propune să se facă o publicitate în mass-media, să anunţăm 
transportatorii şi persoanele care urmează să treacă prin municipiul Deva de situaţia în care ne 
aflăm pe D.N., că drumul pe D.N. este semi blocat datorită lucrărilor care se fac şi să facem 
recomandarea ca cei care doresc să ocolească şi să evite această situaţie, au posibilitatea de a 
intra de la Mintia pe la Şoimuş, Hărău, Simeria, sau Hărău - Geoagiu, direct în D.N.7 la Halta 
Geoagiu, ca să evite localitatea Deva datorită lucrărilor care se fac pe D.N. şi datorită  
ştrangulării circulaţiei. Să-i anunţăm ca să ştie. Eventual să se ia măsura de dirijare a circulaţiei 
autoturismelor, maşinilor mici, nu microbuze şi maşini mici chiar cu remorci, prin oraş. Iarăşi în 
acest mod putem să eliberăm puţin traficul de pe D.N.7. 
 A doua problemă pe care vreau să o ridic, am văzut şi ştiu că există preocuparea pentru 
câinii comunitari, dar trebuie să luăm măsuri deosebite, urgente pentru a rezolva o dată problema 
cu câinii comunitari. În zona Cuza Vodă, în zona I.R.E. Cuza Vodă, sunt peste 25-30 de câini. 
Noaptea dacă ajungi în acea zonă sunt în stare să te atace. Este dezastru ce este acolo! În zona 
gării la fel. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 În zona Deva! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În Gojdu la fel. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Dorobanţi! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Trebuie să facem ceva, trebuie să luăm măsuri urgente.  

În plus de asta, am observat în trafic au început să apară neplăceri – părerea mea,  şi vom 
avea necazuri foarte mari datorită modului defectuos în care s-au astupat lucrările făcute de 
Hidrocontrucţia. O să vedeţi de la Trident până la Medicina Legală, până la intersecţia cu strada 
Carpaţi, tot drumul este o groapă. Din ce cauză?! Dânşii au tasat cât au tasat pământul cu care au 
acoperit, nu au mai turnat beton şi au turnat direct asfalt. În momentul în care vine iarna, ploaia, 
apa se va infiltra în asfalt şi totul se va distruge. 

Dl.Panduru Carol 
Tot pământul este pe şosea, pe carosabil.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
A rămas pământ pe carosabil, a rămas beton spart pe carosabil. Deci, să se ia măsura să se 

elibereze carosabilul, să  ducă lucrarea la bun sfârşit. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Referitor la cele pe care vi le-a comunicat domnul consilier Borca, vreau să vă informez 

că marţi în urma unor noi runde de  recepţii de lucrări ale Hidrocontrucţia în cadrul proiectului 
ISPA, domnul director Szots s-a deplasat împreună cu reprezentanţii Hidroconstrucţiei, împreună 
cu reprezentanţii firmei de consultanţă Luis Berger, împreună cu liderii acesteia, exact pe D.N. şi 
vă poate spune şi dumneavoastră opinia care s-a creat vis-à-vis de situaţia de pe D.N.7. 
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Dl. Szots Ludovic 
Vis-à-vis de cele semnalate de domnul consilier Borca atât putem să vă spunem că acum 

2 zile noi am fost pe teren şi am revăzut şi revizuit lucrările care se desfăşoară împreună cu 
consultantul Luis Berger, cu reprezentantul Apaprod-ului şi cel al Hidrocontrucţiei. Într-adevăr 
acolo s-au întâmplat nişte lucruri destul de grave în ceea ce priveşte lucrarea executată, s-a surpat 
în multe locuri carosabilul, sunt anumite zone în care trebuiesc refăcute - chiar amândouă 
sensurile ale drumului naţional existent. Am ajuns la o înţelegere cu dumnealor ca măcar în faza 
aceasta de toamnă, azi mâine început de iarnă, să refacă infrastructura până la nivelul de a se 
întinde primul strat de asfalt şi am convenit ca să nu se pună acel strat de granulaţie mai mare- 
având în vedere că am avut experienţa anului trecut, când nefiind pus stratul de uzură, acel strat 
de beton asfaltic de granulaţie 16 s-a distrus în totalitate şi arăta porţiunea ca după 
bombardament. 
 În situaţia dată, dacă am pune numai balastru şi piatră compactată bine, chiar dacă ar 
apărea denivelări mult mai uşor s-ar putea reface şi la primăvară când vine vremea călduroasă 
atunci să aplicăm amândouă straturile de asfalt una după alta ca să evităm problemele care s-au 
întâmplat până acum în zona respectivă. 
 Deci, vom reda circulaţiei probabil mai întâi pentru o perioadă de probă să vedem, cel 
puţin după părerea consultanţei de la Luis Berger a zis că şi aşa se poate circula – eu vă spun ce 
mi-a spus consultantul de la Luis Berger - şi în cazul în care vedem că nu se va reuşi atunci 
mergem pe varianta domnului consilier Oană să dirijăm circulaţia de maşini mici prin centrul 
oraşului şi pe variantă să rămână în dublu sens, dar să circule numai maşinile mari. Altă soluţie 
nu avem. 

Dl. Panduru Carol 
 Cine se ocupă cu parcările autovehiculelor? Biroul de specialitate circulaţie, dacă nu mă 
înşel. 
 Nu administrarea parcărilor, deci circulaţia rutieră în municipiul Deva şi parcarea 
autovehiculelor, cine are dreptul să parcheze?! Atât neajunsurile provocate de lucrările ISPA, de 
Hidroconstrucţia, s-au îngustat străzile, mai vin foarte mulţi proprietari de autovehicule, de tiruri, 
de autobuze articulate, de tot felul de maşini carosate de peste 10 tone şi parchează pe şoselele, 
străzile din municipiul Deva. Se îngustează şi nu ştiu dacă au dreptul să parcheze. Nu cred că au 
dreptul să parcheze! Dacă există un regulament care prevede amendarea acestor proprietari de 
autovehicule care parchează dacă nu, probabil că va trebui să iniţiem un proiect de hotărâre care 
să limiteze doar cele până la dubiţe de 1 tonă sau 1 tonă jumătate. 

D-na Oprişiu Corina- administrator public 
 Există regulament, dar nu-l aplicăm. Asta este problema! 
 Dl. Panduru Carol 
 Nu ştiu, dar ar trebui aplicat. 

D-na Oprişiu Corina - administrator public 
Există regulament inclusiv pentru circulaţia tirurilor sau maşinilor mari prin oraş. 

 Dl. Panduru Carol 
Asta este pentru a traversa oraşul, dar pentru parcare nu cred că … Sunt articulate. S-au 

primit sesizări că autocare, tot felul… Nu cred că este normal. Cine ar trebui să ia măsuri? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aparatul Primăriei. 
Dl.Panduru Carol 
Aşa. Aş dori din partea Poliţiei Comunitare să se facă o evidenţiere - că sunt practic tiruri 

de ani de zile care parchează şi autobuze şi autocare. Să se ia la cunoştinţă, să se pună un afiş pe 
parbrizul autovehiculelor, să se avertizeze şi următoarea fază este amendarea sau confiscarea sau 
eu ştiu ce. 
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D-na Oprişiu Corina- administrator public 
Să venim cu o completare a regulamentului, în care să spunem ce se întâmplă. 
Dl.Panduru Carol 
Îl voi susţine, chiar iniţia, dar vreau să se ştie, ce se ştie din regulamentul vechi şi ce 

trebuie autorizat în cel nou pentru aplicare. 
 Practic este interzis parcarea maşinilor mari, eu aşa văd.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cu privire la acest regulament, eu am următoarea propunere. Directorul Poliţiei 
Comunitare să facă o şedinţă cu toţi angajaţii dânsului şi să le predea, să le prelucreze 
regulamentul sub semnătură.  Dacă un agent de la Poliţia Comunitară după ce a luat cunoştinţă 
de regulament, de obligaţiile sale prevăzute în acest regulament  - amenzile  şi sancţiunile ce le 
poate aplica – nu respectă regulamentul, va fi el sancţionat. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Referitor la răspunsul care mi s-a dat, vă rog să analizaţi foarte atent cele spuse de 
domnul Szots pentru că, compactarea părţii carosabile fără a turna un covor asfaltic este dificilă 
pe perioada de iarnă pentru că nu se poate curăţa. Deci, nu poţi să vii cu o lamă sau cu ceva, că 
iei toată piatra. Aşa ceva este pe vară. Ei să toarne covor asfaltic că aşa este corect. Să-l refacă la 
primăvară, dar o dată ce au fost acoperite conductele eu consider că … 
 Deci, dacă ne lasă cu…. există riscul să facem acolo nişte cratere şi să distrugem maşini. 
Vă spun foarte sincer. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am fost plecat la sfârşit de săptămână în Slovenia, invitat acolo de o asociaţie de 
pensionari.  Cât am stat acolo eu nu am văzut un câine. Nu era nici un câine vagabond.  
 Eu organizez o excursie în oraşul unde am fost, să mergem toţi şefii din Primărie şi toţi 
consilierii pentru o zi, să vedeţi un oraş  care seamănă foarte mult cu Deva, un oraş plin de flori. 
Este ceva deosebit. Nu ştiu cum oamenii aceea pot! Nu sunt garduri înalte, totul este frumos. Nu 
ştiu de ce oraşul nostru nu  poate să fie un parc aşa.  

D-na Oprişiu Corina- administrator public 
 Pentru că nu avem cetăţenii lor! 
 Dl.Szots Ludovic 
 Nu vreau să intru în polemică cu domnul consilier Borca, dar să ştiţi că toţi cei prezenţi 
alaltăieri acolo am luat în calcul toate variantele posibile. La ora actuală nici nu s-a apucat să 
compacteze măcar primele straturi pentru infrastructură. Deci, sunt rămâneri în urmă foarte mari.  
Nu ştim acum vremea cât ţine sau nu ţine cu noi, dar să nu ne trezim peste o săptămână două cu 
nişte geruri de se vor … şi atunci iarăşi nu am făcut nimic. Trebuie să avem în vedere şi aceste 
probleme. Aţi văzut…cum se circula şi anul trecut pe porţiunea respectivă unde nu a fost pus 
stratul de uzură, a arătat carosabilul ca după bombardament. 
 Dl.Borca Tiberiu  
 Nu se poate ca Hidroconstrucţia să poată să facă ce vrea în municipiul Deva. Faptul că nu 
s-a încadrat în program, trebuie să fie sancţionaţi, să daţi amenzi cum a dat Hunedoara şi alte 
oraşe. Asta este problema! Dacă noi îi amendam pentru faptul că nu s-au încadrat în programul 
pe care l-au avut … 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Pentru a rezolva această problemă, aş vrea să se facă o notificare la Hidroconstrucţia în 
baza contractului încheiat cu Primăria Deva, să-şi suplimenteze forţa de muncă, să ia măsurile pe 
care le are de luat, ca într-o săptămână, maxim două să aducă contractul la zi, să realizeze 
lucrările pe care nu le-au realizat. În caz contrar şi le vom percepe penalităţi. 
 Dl.Panduru Carol  
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 Cred că este imposibil. Partea cea mai importantă, să le tragem şi noi nişte amenzi 
usturătoare să vedeţi după aceea cum vin. Ce tot atâta mă rog de ei pe un lucru pe care trebuie  
să-l facă, care este plătit! 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Pe strada Mihai Eminescu, mai jos de magazinul Trident, în dreptul staţiei de autobuz 
sunt limitatoarele de viteză de la care lipsesc bucăţi. Nu ştiu de ce, cred că din cauza lucrărilor pe 
care le-a făcut Hidroconstrucţia, le-au demontat şi acum lipsesc. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 În tot oraşul lipsesc. 

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

 
Deva, 28 octombrie  2010 

 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,           Secretar 
           Dl.Oană Nicolae Dorin            Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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