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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 31 mai 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, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr. 1210/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă d-na viceprimar Oprişiu Corina si domnul viceprimar 
Costa Cosmin, domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului 
local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  
Dl. Borca Tiberiu 
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 17 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl. Birau Mircea, dl Ghergan 
Florian, dl Oancea Nicolae şi d-na Mateuca Madalina.    

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, d-na viceprimar Oprişiu Corina si 
domnul viceprimar Costa Cosmin, domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei 

Dl.Borca Tiberiu 
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: 
1. Aprobarea Protocolului care urmează a se încheia  între Municipiul Deva si  

SC Romstrade SRL; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

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

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul 

municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
Dl. Borca Tiberiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.   

        S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi. 
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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, proiectul de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi la pct.1 se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit 
art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul:3 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. Proiecte de hotărâri: 
 

Punctul 1  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Protocolului care urmează a se încheia  între Municipiul Deva si  SC Romstrade SRL. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dna Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.155/2010 
 

Punctul 2  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 
constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva, localitatii componente si a satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 
si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare.   
 

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

            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.156/2010 
 

Punctul 3  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind încadrarea pe zone a 
terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Deva. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dna Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.157/2010 
 

Diverse 
 Dl.Kovacs Francisc 
 V-aş ruga să vă ocupaţi un pic de strada Vlaicu până sus la Căprioara, să tăiaţi 
vegetaţia că nu există vizibilitate acolo.    
 Dl. Panduru Carol 
 Eu aş avea o propunere pentru biroul de specialitate care face recepţiile la lucrări. 
Domnul director de la Apa Prod a expus extraordinar modul cum lucrează în municipiul 
Deva, dar vă spun, este cam dezastru. Cel puţin pe Zamfirescu, nu au nici un indicator, 
intră lumea, se întoarce, se enervează, lucreză, trasează, nici ei nu ştiu cred. Sunt 5 care 
se uită, unul care lucrează, asta nu ne interesează pe noi. La recepţionarea lucrărilor să 
fim foarte exigenţi, vă rugăm frumos. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 La acest punct am luat şi o bulină neagră pentru faptul că am avut curajul să i-au 
cuvântul şi să-i spun domnului director Arion că lucrurile nu sunt chiar atât de roz cum le-
a prezentat dânsul. 
 Oraşul arată groaznic şi nici nu se ia nici o măsură. Au fost ploile acestea, a fost 
evacuat balastrul, pietrişul, ce a fost în traversările carosabilului şi acum sunt nişte 
tranşee. Chiar ne batem joc de toată populaţia municipiului Deva? Rog aparatul de 
specialitate din cadrul Primăriei să-şi facă datoria, respectiv să meargă să vadă dacă ei 
îşi desfăşoară activitatea conform contractului şi proiectului pe care-l au de executat. Am 
înţeles de la domnul director că în momentul în care apar neconcordanţe în desfăşurarea 
lucrărilor, dânşii vin şi aduc material şi-l compactează ca să se poată circula  pe străzi. Nu 
au lucrat pe o singură stradă, au lucrat pe multe străzi din municipiul Deva. 
 Dl. Cuiava Dorel 
 O dată cu venirea verii se deschid şi terasele. Am impresia că de la an la an unele 
îşi măresc suprafaţa. Vreau să întreb dacă patronii respectivelor terase respectă şi 
dimensiunile. 
 Dl.Jarnea Horia 

Pentru astea nu este un contract. Este o taxă pentru domeniul public, iar după 
amplasarea terasei inspectorii din Biroul A.D.P.P. merg şi măsoară terasa. 

Dl.Borca Tiberiu 
Păi şi dacă vrea ocupă tot carosabilul şi după aceea vedem dacă se mai poate 

circula pe acolo sau nu?! Cum adică, nu se poate stabili: “domnule, suprafaţa este de 37 
mp, nici un metru mai mult?!” 

Dl.Ţonea Vasile 
Măsuraţi-o pe asta de aici. De la an la an se extind. 
Dl.Jarnea Horea 
Mai încolo spre magazinul Effect. 
Dl.Borca Tiberiu 
Ştiţi ce vă rugăm pe dumneavoastră?! Să ne faceţi pentru data viitoare a şedinţei 

ordinare sau dacă este stabilită la o altă dată, o situaţie exactă a teraselor cu suprafeţele 
care se plătesc Primăriei şi dacă sunt în cadrul contractului sau ce aveţi dumneavoastră. 

Dl.Jarnea Horia 
Nu avem contract. Face pur şi simplu o cerere la început de an unde se specifică 

amplasamentul, perioada şi suprafaţa. Deci, solicitantul face o cerere. 
 
Dl.Borca Tiberiu 
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Bun şi nu are nici o legătură cu ceea ce putem noi să oferim? Dacă el cere 100 de 
mp… 

Dl.Jarnea Horea 
Ba da, sunt nişte condiţii, normal. Trebuie să lase cale de trecere, să nu încurce 

vizibilitatea dacă sunt în intersecţii… 
Dl.Borca Tiberiu 
Deci, eu vă rog să faceţi o informare foarte clară cu privire la terasele din 

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

 
Deva, 31 mai 2010 

 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

      Borca Tiberiu               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 
 


