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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 08 septembrie 2010 în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 alin.4 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr. 1858/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 21 de consilieri 
în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari Costa 
Cosmin Cristian si Morar Marcel, doamna Oprişiu Corina - Administrator public, Secretarul 
municipiului Deva domnul Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Moş Ovidiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 15 
consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl. Tonea Vasile, dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana, 
dl.Dobrean Robert, dl. Oancea Nicolae Florin şi dl. Ghergan Florian. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Costa Cosmin Cristian şi Morar Marcel, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, 
Secretarul municipiului Deva domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  

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: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.223/2010 privind 

aprobarea documentatiei tehnico economice – Plan de organizare a circulaŃiei şi 
Studiu de fezabilitate pentru investiŃia “Sistem integrat de management al traficului 
rutier în municipiul Deva” 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea acordării de finanŃare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului 

Deva asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără scop patrimonial cu personalitate 
juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cluburilor sportive 
de drept privat şi asociaŃiilor pe ramură de sport judeŃene, asociaŃiilor/fundaŃiilor care 
înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială, care desfăşoară activităŃi 
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local. 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Amenajare acces la hypermarket Kaufland, prin sens giratoriu si amplasare totem în 
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axul sensului giratoriu” Deva, Calea Zarandului, DN7 - km 388+122, judetul 
Hunedoara. 

 IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

Modificare spaŃiu pompe funebre cu concesionare teren pentru scări intrare” Deva, 
str. M. Eminescu, nr.36, bl.1, ap.3, judetul Hunedoara. 

  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5.  Aprobarea deplasării delegaŃiei oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar-Ungaria, în 

perioada 9-13 septembrie 2010. 
  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

6. Aprobarea trecerii spatiului în suprafaŃă de 205,95 mp din imobilul situat în 
Municipiul Deva, str. Scărişoara, nr.3, din domeniul public al JudeŃului Hunedoara în 
domeniul public al Municipiului Deva-administrarea Consiliului local Deva şi 
delegare către Consiliul de administraŃie al GrădiniŃei cu Program Prelungit nr.7 Deva 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

7. Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2010. 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 
II. Diverse 

 
Dl.Moş Ovidiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la pct.1,5 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, 
proiectele de hotărâre înscris pe ordinea de zi la pnctele 2,3,4,7 se adoptă cu votul majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie,iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi la punctul 6 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
  

De asemenea pct.5 si pct.6 necesita vot secret. 
 

I.Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 

Anexei la Hotararea Consiliului local nr.223/2010 privind aprobarea documentatiei tehnico 
economice – Plan de organizare a circulaŃiei şi Studiu de fezabilitate pentru investiŃia “Sistem 
integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva”. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.227/2010 
 

Punctul 2  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de finanŃare  

nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără 
scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, 
cluburilor sportive de drept privat şi asociaŃiilor pe ramură de sport judeŃene, asociaŃiilor/fundaŃiilor 
care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială, care desfăşoară activităŃi nonprofit 
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Birau Mircea  
Comisia  de servicii publice, comert a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de invatamant, cultura a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Birău Mircea 
În termenul limită de depunere a proiectelor, a mai depus un  proiect şi AsociaŃia JudeŃeană  

“Sportul pentru ToŃi”, care ne propune proiectul “ExpediŃia Deva pe acoperişul Africii, Kilimanjaro 
2010”, expediŃie la care o să participe un copil de 13 ani, lucru care reprezintă o premieră naŃională.  
 Cred că este de un impact fantastic, atât pentru instituŃia Primăriei cât şi pentru oraşul nostru 
să susŃinem să se ajungă acolo. De aceea, propun amendamentul să fie formulat în felul următor: “să 
se acorde suma de 20 de mii de lei pentru această asociaŃie”, sumă care să fie luată de la AsociaŃia  
Club Sportiv Real Sport 10 mii de  lei şi AsociaŃia Club Sportiv Mureşul 10 mii de lei. 
 MulŃumesc. 
 
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Au fost prezenŃi în comisie atât reprezentanŃii Primăriei cât şi reprezentanŃii asociaŃiei şi 

parcă suma era mai mare. Doamna Izabela, nu era suma mai mare? 
D-na Tuşa Izabela 

 27 de mii au cerut. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
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27 de mii. Pentru că vroiam să tăiem de la toată lumea sau să dăm acei puŃini bani la toată 
lumea. Am înŃeles că asociaŃia respectivă era mulŃumită numai cu întreaga sumă. Deci, au zis “ori 
tot, ori nimic”.  
 Dl.Moş Ovidiu 
 Au depus proiectul.  
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

Au avut depus proiectul, am analizat şi am zis hai să ajutăm cele două cluburi şi în final nu  
am găsit nimic foarte interesant pe vreme de criză. Nici nu am ştiut de fetiŃa de 10 ani, poate nu am 
citit proiectul aşa cum trebuia.  
 Dl. Birău Mircea  
 13 ani. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 

Am zis că numai pe banii Primăriei şi eu aş vrea maşină nouă, dar nu-mi dă nici Primăria, 
nici nimeni. 
 Oricum, am avut o discuŃie cu colegii, cu membrii comisiei la banii de la sport şi la o 
asociaŃie şi la cealaltă. Banii ăştia nu-i sărăceşte nici pe Mureşul, nici pe Real şi am zis hai să luăm 
de la fiecare câte 10 mii. Deci cu 20 de mii cu cât ziceŃi acum dumneavoastră, de asta s-a votat 
această hotărâre, poate înclina10 sau 20 sau 15, nu ştiu. 
 Aşa ni s-a spus, domnul Morar chiar a menŃionat că, ori le dăm toată suma, ori nu le dăm 
nimic. Cu jumătate sau trei sferturi nu au rezolvat nimic, aşa ni s-a spus. 
 Dl. Birău Mircea  
 Eu am propus un amendament. 
 Dl.Panduru Carol 

Da, dar dacă s-a revenit, dacă poate sau probabil a mai făcut rost din altă parte ceva… 
Dl.Birău Mircea 
Nu cred că se întâmplă în fiecare an să urce cineva pe Kilimanjaro din Deva. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Şi la 13 ani! Eu cred că o să fie un record! 
Dl.Birău Mircea 
Fotbal se joacă în fiecare seară. 
D-na Oprişiu Corina 
FetiŃa are depuse aici şi performanŃele anterioare pe lângă proiect. Ne arată şi performanŃele 

anterioare. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Un alpinist din Arad a făcut o expediŃie la 8611 m, tot parcă în Kilimanjaro, Nepal era, nu 

Nepal, în fine nu are importanŃă şi din cauza vremii au stat 75 de zile şi nu au putut să ajungă acolo, 
să urce. Deci, atenŃie. 
 Rămân la ce am hotărât prima dată, eu personal. Amendamentul este al domnului Birău. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Domnul Morar este mai în temă, am înŃeles, este şi consilier şi poate dânsul este mai în 
măsură să vă spună. 

Dl.Moş Ovidiu 
 Supun la vot amendamentul domnului Birău. Cine este “pentru”? 
 
 
 Dl.David Ioan 
 Consider că un sfert din suma dată AsociaŃiei Club Sportiv Real este foarte mult, faŃă de 
câteva procente care se dau de la AsociaŃia Club Sportiv Mureşul. Propunerea mea este să se ia 5 mii 
de lei de la AsociaŃia Club Sportiv Real şi 15 mii de la fotbal, de la AsociaŃia Mureşul.  
 Propunerea este ca şi a colegului meu, doar că mi se pare foarte mult să reduci cu un sfert din 
ceea ce ai alocat. 
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 Dl. Moş Ovidiu 
 HaideŃi să supunem la vot amendamentul domnului Birău. 
 Dl.Birău Mircea 
 HaideŃi să supunem la vot amendamentul domnului David Ioan, că este acelaşi lucru.  
 Dl. Moş Ovidiu 
 Amândouă amendamentele trebuie supuse la vot. 
 Dl.Birău Mircea 
 Eu îl retrag pe al meu şi rămâne cel al domnului David. 

Dl.Moş Ovidiu 
Da? Bine! Supunem la vot amendamentul domnului David atunci. 
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Domnule Preşedinte, vreau să fac o precizare. Îmi cer scuze, că am fost ieşit. Vreau să vă 

spun că şi eu am susŃinut din start ideea de a acorda un sprijin financiar acestei fetiŃe. Mi se pare un 
lucru extraordinar. Nu încurajăm nici lenea, nici prostia, nici indolenŃa, din contră, la vârsta pe care 
această fetiŃă o are, încurajăm performanŃa, curajul, ideea de a face ceva deosebit, lucru care se 
întâmplă tot mai rar în zilele noastre. De aceea, din CV-ul pe care-l avem aici, vreau să vă spun că a 
fost şi în Mont Blanc şi în munŃii Alpi pe trei piscuri importante. Este important. Ştiu că în cadrul 
comisiei au fost voci care au spus că nu este oportun să acordăm o astfel de finanŃare în acest 
moment pentru o astfel de acŃiune, dar vreau să vă spun că nu ar trebui să departajăm atât de drastic 
alpinismul de fotbal sau şahul de schiul nautic. Toate sunt sporturi, mai ales că această fetiŃă ne şi 
duce numele, nu doar pe Kilimanjaro, ci din România până pe Kilimanjaro. 

Vă mulŃumesc. 
Dl.Moş Ovidiu 
Supunem la vot amendamentul domnului David Ioan. 
S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  
                     1 abŃinere (Dl. Lazăr Danil) 

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

S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  

                     1  abŃinere (Dl. Lazăr Danil) 

 Dl.Kovacs Francisc  
Să notaŃi acolo, la punctul 3 de la sociale, eu mă abŃin. 
Dl.Moş Ovidiu 

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

                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  

                     2  abŃineri (Dl. Lazăr Danil şi Dl.Kovacs Francisc ) 

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

                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  

                     2  abŃineri (Dl. Lazăr Danil şi Dl.Kovacs Francisc ) 

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

                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  

                     2  abŃineri (Dl. Lazăr Danil şi Dl.Kovacs Francisc ) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  

                     2  abŃineri (Dl. Lazăr Danil şi Dl.Kovacs Francisc ) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  

                     2  abŃineri (Dl. Lazăr Danil şi Dl.Kovacs Francisc ) 

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

                     2 voturi împotrivă (Dl. Pogocsan Ferdinand şi Dl. Moş Ovidiu) şi  

                     2  abŃineri (Dl. Lazăr Danil şi Dl.Kovacs Francisc ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.228/2010 
 

Punctul 3  
Dl.Primar Mircia Muntean 

   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei  
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare acces la hypermarket Kaufland, prin 
sens giratoriu si amplasare totem în axul sensului giratoriu” Deva, Calea Zarandului, DN7 - km 
388+122, judetul Hunedoara. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.229/2010 
 

Punctul 4  
Dl.Primar Mircia Muntean 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei  
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Modificare spaŃiu pompe funebre cu 
concesionare teren pentru scări intrare” Deva, str. M. Eminescu, nr.36, bl.1, ap.3, judetul Hunedoara. 

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

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

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

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.230/2010 
 
Punctul 5  

Dl.Primar Mircia Muntean 
     Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  aprobarea deplasării delegaŃiei 
oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar-Ungaria, în perioada 9-13 septembrie 2010. 

Dl. Moş Ovidiu  
Comisia de invatamant, cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

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

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

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. Rog 
secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile facute 

Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 15 voturi valabil exprimate, 15 voturi valabile. 
DelegaŃia oficială a Municipiului Deva la Szigetvar, cu următoarea componenŃă: 

- Dl. Mircia Muntean  -15 voturi “pentru” 
- Dl. Szots Ludovic – 15 voturi “pentru” 
- D-na Siklodi Gizela – 15 voturi “pentru” 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.231/2010 
 
 
 

Punctul 6  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii spatiului în 

suprafaŃă de 205,95 mp din imobilul situat în Municipiul Deva, str. Scărişoara, nr.3, din domeniul 
public al JudeŃului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva-administrarea Consiliului 
local Deva şi delegare către Consiliul de administraŃie al GrădiniŃei cu Program Prelungit nr.7 Deva 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  
Comisia de invatamant, cultura a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

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

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

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

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

  Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.3 si art.4 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot, cu propunerile facute. 

Rezultatul votului secret este următorul: 
 Au fost 14 voturi valabil exprimate, 14 voturi valabile. Domnul Costa Cosmin Cristian a fost 

ieşit din sală. 
 Art.3 – Comisia de preluare a spaŃiului de la Consiliul JudeŃean Hunedoara şi predarea către 
Consiliul de administraŃie al GrădiniŃei cu Program Prelungit nr. 7: 

- D-na Nicula Viorica – 14 voturi “pentru” 
- D-na Danci Monica – 14 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea – 14 voturi “pentru” 

Art. 4 – Comisia de preluare a spaŃiului de la Consiliul Local Deva către Consiliul de  
administraŃie al GradiniŃei cu Program Prelungit  nr.7: 

- D-na Lazăr Elena Lucia – 14 voturi “pentru” 
- D-na Cretu Cornelia – 14 voturi “pentru” 
- D-na Gramescu Ana – 14 voturi “pentru” 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.232/2010 
 

Punctul 7  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Municipiului Deva pe anul 2010. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

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

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

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.233/2010 
 

Diverse 
 Dl.David Ioan 
 Referitor la starea drumului de la Izvorul Decebal şi DN7. Acolo se face un proiector foarte 
mare. Problema este că se pare că lucrările vor întârzia nepermis de mult sau, în ideea celor care 
construiesc, pentru ei este permis a continua lucrările până în primăvara anului viitor sau în vara 
anului viitor. Problema care se pune este cum se va realiza traficul greu în acea zonă în condiŃiile în 
care apar ploile, zăpada, curăŃarea zăpezii ş.a.m.d.? În acest sens, propun întregului Consiliului local, 
deci tuturor colegilor, să facem o scrisoare, o notificare către constructorul HidroconstrucŃia în care 
să-i solicităm urgentarea, eventual renuŃarea pe perioada de 3 luni de iarnă, dacă nu reuşeşte să facă 
integral lucrarea în următoarele 2-3 luni. Altă variantă ar fi astuparea şi realizarea carosabilului până 
la gară.  

Din câte am înŃeles eu asta ar fi o posibilitate să se încheie această lucrare. Problema noastră 
este că în iarnă vom avea probleme foarte mari cu traficul şi va fi imposibil de curăŃat zăpada. 

În acest sens, rog secretariatul să noteze formularea unei cereri, unei solicitări, unei notificări, 
către HidroconstrucŃia în care dumneavoastră veŃi desemna acum cine să o redacteze şi cine să o 
semneze, nu toŃi, câŃiva. Putem semna toŃi. SituaŃia merge foarte prost acum vara, iar în zi de ploaie 
este un adevărat dezastru. Deci, băieŃii ar trebui să se grăbească şi să rezolve cât mai repede. 
ReŃineŃi, că de la Izvorul Decebal până la Cuib, circulaŃia se face pe o singură bandă. Deci, aceasta 
este propunerea mea. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Acelaşi lucru vreau să rog secretariatul să facă, o interpelare a domnului director de la 
HidroconstrucŃia, referitor la lucrările care se execută în oraş. Deci, se apropie timpul rece, parcă văd 
că vor îngheŃa toate grămezile care sunt acum pe mijlocul şoselei.  

Într-adevăr ei îşi desfăşoară activitatea, dar aşa ceva nu se poate întâmpla pe parcursul iernii 
pentru că se va bloca traficul în intersecŃiile şi arterele unde s-au apucat ei acum să lucreze. Să lase 
pe perioada timpului rece şoselele pe ambele sensuri. Dacă deviază traficul numai pe un singur sens, 
nu se poate într-adevăr curăŃa zăpada, pentru că sunt acele marcaje pe mijlocul drumului şi nu poŃi să 
le…Dacă au îngheŃat şi sunt pline de zăpadă o să blocăm traficul în oraş. 
 Să vină domnul director. Dânsul vorbeşte foarte frumos, este foarte competent. Să vină 
dânsul, pentru că şi-a retras forŃele de aici din oraş şi le-a dus pe alte lucrări . Chestile astea pe noi nu 
ne încălzesc. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Deci, domnul Szots, să-l invitaŃi la şedinŃa următoare pe domnul Radu. 
 
 
 Dl. Borca Tiberiu 
 Deci, vorbeşte foarte frumos. Este un om foarte competent, dar în acelaşi timp să lase forŃele 
să lucreze aici. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
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 Cu cât vorbeşti mai frumos, cu atât nu-Ńi faci treaba. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 Asta este rugămintea, dânsul vă vină să-şi ia un angajament să rezolve problema pe timpul 
iernii. 
 Dl.Panduru Carol 
 Până la iarnă.  

D-na Oprişiu Corina 
Eu vă propun să facem o adresă scrisă, aşa cum aŃi cerut şi să vină data viitoare cu propuneri 

la ceea ce aŃi spus dumneavoastră. 
 Dl. Borca Tiberiu 

Exact, cu propunere de program şi termene. 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Îi spunem domnului Radu aşa: că Churchill zicea că trebuie să prevezi ce se întâmplă în 3 
zile, în 3 luni şi în 3 ani şi dacă nimic din ce ai prevăzut nu se întâmplă, să fi cât se poate de 
convingător de ce nu ai putut presta. Exact aşa este Radu. A chemat şi dirigintele. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Şi motivaŃia de ce s-a modificat proiectul faŃă de proiectul iniŃial. Am înŃeles că s-a renunŃat 
la o staŃie de pompe, s-a mai renunŃat la multe lucrări. 
 La una din staŃii s-a renunŃat şi la alte lucruri care sunt foarte importante de ştiut. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Acum, poate să fie următorul aspect. Dacă s-a renunŃat la pompe şi s-au reabilitat reŃele pe 
interior, eu zic că este mai bine, din punctul acesta de vedere. StaŃia de pompe poŃi să o faci oricând 
fără să perturbi traficul. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 O să fie nevoie la un moment dat de expertiză tehnică pentru faptul că se pare că nu o să 
asigure toată cantitatea de evacuare a apelor menajere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Au prins pe programe pe fonduri de consolidare. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Eu nu ştiu, atât pot să vă spun. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Au prins 56 de milioane în continuare. Imediat după ce termină proiectul ISPA intră cu 
fonduri de coeziune şi alea sunt cu 2% din partea noastră, este mult mai rentabil. 98% este grand 
european. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vrem să ne răspundă domnul Radu de asemenea pentru ce a ocupat tronsonul dintre Iuliu 

Maniu şi Kogălniceanu cu utilaje şi le-a lăsat acolo şi a pus nişte Ńevi şi nişte nisip şi nu avem nici o 
şansă ca până la începerea iernii să înceapă să lucreze pe acel tronson. Efectiv nu vom avea nici o 
şansă pentru că nu va termina tronsonul de la intrare până pe Iuliu Maniu. Acel tronson pe care se 
lucrează acum, nu-l va termina. Nu ştiu de ce a trebuit să ocupe şi tronsonul dintre Iuliu Maniu şi 
Kogălniceanu, când la fel de bine putea lăsa situaŃia pe 2 ani şi era ştrangulată numai restul porŃiunii. 
Să vină să spună, lucrează efectiv ?! Dacă nu, să ia utilajele de acolo, să dăm drumul la circulaŃie. 
Turnăm un pic de mixtură asfaltică pe zona respectivă şi să dăm drumul înapoi la circulaŃie că nu va 
lucra nimic acolo. El nu-şi va termina lucrarea până pe Iuliu Maniu. 

 
 
Dl.Moş Ovidiu  

 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise lucrările 
şedinŃei.  
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Deva, 08 septembrie 2010 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

    Moş Ovidiu               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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