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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 09 august  2010,   în şedinŃa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1673/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian si domnul 
Viceprimar Morar Marcel Nicolae, domnul Secretar Socol Augustin, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.Moş Ovidiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa d-na Chisota Roxana, dl. Oancea Nicolae şi dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian si 
domnul Viceprimar Morar Marcel Nicolae, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl.Moş Ovidiu 
In sala sunt prezenti domnul Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia, domnul Arion 

Victor – reprezentant Apaprod si domnul Gherman Dan - reprezentant Serviciul Termoficare. 
Dl.Panduru Carol 
Sunt probleme care s-au mai ridicat de atâtea ori în şedinŃele de consiliu. Practic nu s-a 

rezolvat mare lucru. Pe Aurel Vlaicu abia s-au încheiat lucrările săptămâna trecută. Aici pe Lenin, 
pe Iuliu Maniu, mai sus pe BariŃiu sunt lucrări de 2-3 săptămâni care nu au şanŃurile acoperite. Am 
dori, nu neaparat să ne luăm angajamente că facem, că dregem, ci să existe o comunicare directă 
între Primărie, birourile de specialitate cât şi societăŃile sau firmele care repară sau îndeplinesc un 
program foarte important pentru Municipiul Deva. De aceea s-au şi dat - nu neapărat foarte uşor, ci 
pentru o mai bună colaborare şi să avem un randament cât mai bun, s-au dat aprobările de rigoare 
şi autorizaŃiile în aşa fel încât să se lucreze cât mai rapid şi mai bine ca cetăŃenii şi binenŃeles toŃi 
care circulă pe aceste drumuri să nu aibă atâtea probleme din cauza acestor traversări care nu sunt 
remediate la timp. 

Pentru secŃia termoficare, sunt lucrări care nu sunt terminate în punctele termice. Am dori 
să ştim cum se execută, de ce se întârzie atât. Pentru lucrări foarte mici să zic aşa de cel mult o zi, a  
durat şi 4-5 zile. Vara aceasta este dezastru, cu caniculă, călduri foarte mari şi nu cred că este 
normal ca cetăŃenii să fie privaŃi de apa caldă. 
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
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 Este un contract foarte important pentru  municipiul Deva, contractul respectiv se ocupă de 
reŃele de apă şi canalizare de fapt vizeaza retelele pentru apa caldă şi funcŃionarea reŃelelor noi 
instalate paralel cu reŃelele vechi. Nu este vorba despre excluderea reŃelelor vechi în toate cazurile 
şi pe toate străzile, ci este vorba de a amenaja şi instala conducte de alimentare cu apă complet noi, 
cu posibilităŃi de închidere noi, cu posibilităŃi de separare noi, cu anularea reŃelelor vechi pe un 
număr de câteva zeci de străzi din Deva şi câteva zeci de străzi din municipiul Hunedoara. Din 
străzile multe care au fost atacate şi din care dificultăŃi nu au fost de natura instalării conductelor 
care este un lucru mai simplu, lucrul mai greu a fost cel de a face toate probele necesare după 
instalarea conductelor, de a face dezinfecŃia străzilor respective, de a face excluderea posibilităŃii 
infestărilor pe viitor, de a face bună aşezarea terasamentelor în funcŃie de cum a fost şi vremea, 
uneori mai uşor, alteori mai greu, de a face refaceri care sunt multe dintre ele refăcute şi vor trebui 
revăzute înainte de termenele de garanŃie şi înainte de recepŃile finale aşa cum prevede legislaŃia, şi 
de a le asigura la capete cuplările necesare pentru a funcŃiona şi a deservi populaŃia şi consumatorii 
prin reŃele complet noi atât Ńeava cât şi organele de închidere la capetele fiecărei străzi cât şi 
distribuŃia la fiecare abonat din Deva pe străzile care fac obiectul – puŃine – care fac obiectul 
acestui contract. Din tot ce a fost, sunt lucrări minore însemnând o ultimă cuplare la un capăt sau 
desfiinŃarea reŃelei vechi, strada putând să funcŃioneze dar este obligatoriu să desfinŃăm reŃelele 
vechi fără să le scoatem din pământ dar, s-au găsit cu mari strădanii din partea beneficiarului 
ISPA, s-au găsit toate propunerile necesare şi a fost cel mai greu răspuns să-l dăm trecând multe 
generaŃii de reabilitări probabil şi multe noi şi noi abonamente pe măsura creşterii populaŃiei, pe 
măsura construirii multor imobile din fericire şi care toate, fie că au fost în proiectele noastre fie că 
au fost în contract, repet, toate au beneficiat de cuplare la reŃele. Deci este făcut pe  porŃiunea asta 
de străzi din municipiul Deva, sunt străzi care sunt complet noi menite să poată funcŃiona zeci şi 
zeci de ani în condiŃiile cele mai bune. Cuplările majore care mai sunt pe magistrala, toate trei 
intrările de aici de reŃele se referă numai la apă. Este magistrala de pe Eminescu, singura conductă 
magistrală care am instalat-o în Deva cu diametru mare, cu diametru 400-500 mm, tot din 
polietilenă, care este întradevăr cel mai bun material din câte există. 
 Aceste cuplări, pe măsură ce cei câŃiva sute de metri cât mai sunt pe str. Eminescu, nu prea 
dificile, conducte cu diametru mai mare, adâncime de pozare mare, care vor fi finalizate până la 
sfârşitul lunii septembrie, în totalitate cu toate cuplările. Ele însumează în total 9 străzi care mai au 
de făcut doar cuplarea în cămine şi desigur probele de presiune, dezinsecŃia, cuplările la capete şi 
refacerea străzii Eminescu. Asta este totul dacă se ia apă în Deva pe acest drum.  

Lucrările suplimentare, de fapt nu ca valoare, ci ca identificare a importanŃei lor, au fost pe 
multe, foarte multe branşamente, refacerile la conducte şi la instalaŃii, la conducte adiacente, 
cuplările de reŃele cum au fost extrem de numeroase.Referindu-mă la beneficiul pe care-l aduc 
sigur lucrarile suplimentare, că distribuŃia apei în municipiul Deva, este reânnoită în proporŃie, 
apreciem, de peste 20%. Pare puŃin, dar Ńinând cont de lungimea străzilor care au reŃele complet 
noi şi realizând ceea ce beneficiarul în primul rând şi pe urmă constructorul, şi constructorii de 
toate felurile care au participat la astfel de lucrări în municipiul Hunedoara, ştiu că zestrea este 
veche, fiind vorba de reŃele vechi, de reŃele cu materiale neconforme astăzi, cu foarte multe 
pierderi de apă, cu foarte multe infiltraŃii în zona şi în infrastructura imobilelor, deci lucru care s-a 
făcut este un lucru foarte bun, foarte garantat, cu exclus orice decimetru cub, orice litru de apă este 
exclus, orice infestare este absolut exclusă şi orice posibilitate de a interveni şi de a regla orice 
consumator. Sigur că aici nu avem robinet de concesie, că aceasta a fost opŃiunea contractului. 
Erau şi robineŃi de concesie ca beneficiarul iniŃial să toarne, să opereze, să acŃioneze asupra 
beneficiarilor din stradă, aşa cum este cazul altor oraşe, aşa cum este Arad-ul în care robineŃii de 
concesie sunt puşi în stradă. Un robinet în plus.Atât despre apă. 

Despre canalizare, marea problemă a canalizării din municipiu nu se referă la canalizare. O 
mare problemă este cea pe care dumneavoastră ca şi consilieri va trebui să o ştiŃi, cea care 
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presupune separarea, conducerea apelor de tot felul din oraş, în special mă refer la apele menajere, 
dar la fel de importantă în municipiul nostru - Ńinând cont de cotele joase la care scad ele în 
special, zona care a fost inundată în anii ΄70, toate sunt expuse proastei funcŃionări a lor şi de fapt 
toate la suprafaŃă şi amenajările şi a tot ce există în reŃeaua de canalizare de către apele pluviale. 
Apele pluviale ar trebui să-şi urmeze drumul lor şi asta este regula în toată lumea - în toată lumea 
care are reŃele de apă, sigur că este multă lume care nu are – şi apele pluviale ar trebui să fie 
separate. Acest lucru este greu de făcut, proiectul nostru îşi propune să rezolve şi să aducă la 
această normalitate, ca să zic aşa, funcŃionarea scurgerilor dintr-un oraş mare. Acest lucru este greu 
de făcut, dar aduce o noutate importantă proiectul nostru mai ales proiectul nostru refăcut aduce o 
mare noutate în ideea separării la gradele de concentrare la care acest lucru este permis, separarea 
aşa zişilor separatori, aşa zisele OC-uri sau în bazine de înmagazinare a debitelor foarte mari care 
vin de pe suprafeŃele sistematizate. Una este să fie iarbă, pădure, teren agricol ca să se scurgă apele 
şi să facă bazinarea, scurgerea spre ceva şi alta este să fie suprafeŃe sistematizate, regularizate, 
betonate, asfaltate la care înmagazinarea se face de 6-7 ori mai repede.  

În condiŃiile acestea, pluvialul trebuie separat, care vine în plus pe perioade scurte, într-o 
ploaie torenŃială de vară. Trebuie separate în aceste OC-uri. OC-urile separă ceea ce deconcentraŃii 
cu care poate să mergă direct spre Mureş, fără să coste nimic sau aproape nimic, mă refer la 
operaŃiile de tratare şi menajerul care rămâne în reŃea separat de debitele mari de pluvial merge la 
locuri, la bazine şi se duce spre staŃiile de epurare. Această problemă foarte grea ar trebui luată de 
la capăt în afara acestui proiect, complet în afara acestui proiect, cu costuri de proiectare de 
aproape 1 milion de euro care sunt plătiŃi de către executant şi parŃial de către beneficiar din 
fonduri care nu ştim dacă sunt eligibile, oricum ele sunt din 5% care  ar trebui partea beneficiarului 
din 5 %, iar partea 415 mii de euro sunt din banii HidroconstrucŃiei. Este bine să se ştie acest lucru, 
de acest proiect foarte greu, foarte restudiat pe care s-a făcut ofertă grea, totală, conformă, ne 
aduce nouă pierderi mari, dar contractul va fi dus la capăt aşa cum se cuvine şi sperăm maxima 
recuperare a cheltuielilor care se fac pentru aducerea la bun sfârşit. Problema principală a acestui 
contract, care în mare este cel a structurilor de beton care cumulează apele pluviale şi apele 
menajere în roburi, în două colectoare foarte mari din care unul este construit şi unul urmează să se 
construiască în mijlocul Devei. Colectorul principal de 3300 de metri care va duce spre robul 1 - 
construit în zonă, în a doua decadă - la un kilometru, va duce toate apele pluviale şi menajere, le va 
conduce în aceste roburi şi  le va separa complet, ce poate să meargă la Mureş cu îndeplinirea 
tuturor normelor de calitate şi  spre staŃia de epurare, diferenŃa de debit atât cât va putea prelua. 
Este o problemă foarte importantă. Colectorul este uriaş, sunt tuburi de 2200 de GRF, dacă erau de 
beton, cu excepŃia celor depozitate determina secŃiuni de 3000 metri diametru orizontal şi de 4,5 
metri diametru vertical. Din GRF, din material compozit, din acest material compozit cu fibra de 
sticlă, ele au o secŃiune considerabil redusă la 2200. Contractul acesta din toate oraşele, din tot ce 
este Hunedoara - care are un colector mult mai mare, dar de diametru mai mic, contractul acesta, 
prelungirea termenului ISPA ca urmare, în exclusivitate, a instalării colectorului în sistemul rutier 
în DN7, neîncăpând nici în trotuar, nici în zona vecină, determină terminarea completă a lucrărilor 
cu structuri cu tot. 

MulŃumesc. 
Dl.Panduru Carol 
Sunt impresionat de volumul şi efectele lucrărilor care se execută pe raza municipiului iar 

la finalizarea lor, cetăŃenii şi Deva se vor bucura de nişte servicii mult mai complexe şi pozitive 
dar problema era alta. Rezultatul şi finalizarea lucrărilor în scurtarea termenului de a reda străzile 
cu circuitul public, asta ne interesa în mod special. M-aŃi înŃeles, domnule?! 
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia  
 Unele sunt ca urmare a imposibilităŃii de a obŃine grad de compactare corespunzător într-o 
analiză de stradă cu apă, şanŃuri mici, o coloană de 1 metru şi 10 peste Ńeavă. Dacă este neceasar 
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există 2 posibilităŃi: să duci o cuplare de încheiere care nu este condiŃionată să o compactez şi pe 
urmă se tasează şi pe urmă se face. SoluŃia nu este alta decât refacerea. Acum garanŃiile sunt 
consistente, sunt 20% garanŃii la acest contract, 20% din valoarea totală a lucrărilor cu care se pot 
reface toate străzile din Deva, dacă ne referim la zona afectată. Acum ideea nu este de a pierde 
bani, că a doua oară nu se mai plătesc, ideea este de a  le face cât mai bine din prima. Uneori a fost 
imposibil să facem acest lucru, iar să le Ńinem să nu le sistematizăm singure era o posibilitate în 
care umplute cu piatră, umplute cu orice, mai stăteau. Ne-am străduit să le finalizăm, să le 
asfaltăm, să profităm de o perioadă cât mai scurtă, pentru că o perioadă îndelungată nu s-a putut 
lucra cu asfalt. De asfaltat complet la recepŃie, recepŃie care o semnează onorata Primărie  
împreună cu beneficiarul şi cu comisia de recepŃie care la astfel de credite vă daŃi seama că este de 
maximă eficienŃă. Ele vor trebui să arate cum trebuie zona afectată direct de noi, de noi şi de 
lucrările noastre, vorbesc în numele contractului pe care-l patronez, va trebui să arate cum trebuie, 
că altfel recepŃiile nu vor fi semnate, chiar dacă refacerea asta însemna un strat dat, încă un strat 
dat. 
 Dl.Panduru Carol 
 În concluzie, sunt motive obiective. 
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
 Sunt motive obiective că nu am reuşit din prima - de exemplu să refacem o stradă în care a 
apărut o tasare în asfaltul turnat, nu s-a spart, dar s-a tasat. Acolo trebuie obligatoriu marginea 
refăcută puŃin ca să nu fie în pantă asfaltul, minim 2 cm, şi atunci la nivelul drumului restul. Unele 
care sunt afectate de tasări inegale, toate trebuiesc refăcute, Primăria nu semnează recepŃia. 
Primăria are ultimul cuvânt la acest capitol care vă interesează. Pe beneficiar îl interesează mai 
mult Ńevile, dar sigur că de aceasta există şi unii şi alŃii în comisie, iar constructorul trebuie să se 
supună. Ne supunem. 
 Dl.Panduru Carol 
 MulŃumim frumos. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule director, noi vă mulŃumim pentru că aŃi expus foarte frumos proiectul pe care-l 
aveŃi de executat şi vă spun foarte serios că ne bucurăm foarte mult că dumneavoastră aŃi câştigat 
acest proiect, pentru că vă cunoaştem de multă vreme şi ştim că sunteŃi un adevărat profesionist şi 
firma pe care o conduceŃi a executat lucrări de mare anvergură şi pe toate cu maxim profesionalism 
şi cu rezultate deosebite. Colegii au Ńinut neapărat să fiŃi aici, alături de noi, pentru că s-au ridicat 
multe probleme din partea cetăŃenilor şi noi vă rugăm frumos, aşa cum vă ştim exigent, să fiŃi tot 
atât de exigent cu colegii care refac. Sigur că partea tehnică şi colegul, domnul director Arion, care 
face recepŃia acestor lucrări, aveŃi şi cunosc că aveŃi multe întâlniri şi rezolvaŃi problemele, se 
opreşte de multe ori apa din cauza diverselor probleme care apar, dar noi vrem să punem un accent 
deosebit pe refaceri. Deci, acest lucru este ceea ce se vede, acest lucru este ceea ce deranjează pe 
mulŃi cetăŃeni şi vă rugăm frumos să fiŃi la fel de exigent şi de acum înainte cu colegii 
dumneavoastră. Vă mulŃumesc. 
 
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
 MulŃumesc tare mult. La toate nevoile de a face reŃele să deservească pe de-a întregul cum 
ar fi o cuplare, din păcate contractul trebuie să vă spun tot ca firmă care acŃionează aici cu sprijinul 
acestui judeŃ sigur la scară mare şi la mare anvergură, am făcut lucrări de infrastructură de la DN 7 
până la reŃele de alimentare cu apă, captări din surse importante, toate din Valea Jiului. 
FuncŃionează bine şi toată lumea este mulŃumită. Noi sigur că ne-am bucura la acest contract dacă 
pe lângă reuşita noastră de a arăta bine lucrările în curs de execuŃie, în a funcŃiona bine reŃelele, aşa 
cum dorim, lucru care va fi îndeplinit fără îndoială, în special cele de canalizare pe care nimeni nu 
le vede, apa sub presiune care este uşor de îmblânzit, apa sub presiune care nu ştie să meargă decât 



 5 

cum vrea ea, nu ştie să ducă şi să conducă  spre ce vrea ea, nu ştie să ducă spre staŃia de epurare ce 
vrea ea, sunt instalaŃii complexe cum nici nu s-a gândit vreodată că se vor face pentru apa 
menajeră, inclusiv cu staŃie de epurare în care  apa uneori aproape poate fi băută sau transmisă la 
ISPA. Este un prim pas extrem de important ca Deva să aibe un colector mare de pluvial şi un 
colector mare de menajeră. Este un pas mare spre civilizaŃie şi nu o spun cu interes, o spun ca 
bucuria de a participa. Din păcate bucuria aceasta de a participa a însemnat până acum 136 de 
miliarde pierderi pentru HidroconstrucŃia în momentul de faŃă, sunt total nesprijinit, numai sprijinit 
costând 2 milioane 800 de mii de euro, 2 milioane 800 de mii de euro îngropate în DN7 fără de 
care nu se pot instala. Ele vor folosi. Eu vorbesc de cheltuieli totale, amortizate. Una peste alta, 
lucrările care se vor face sunt un mare pas înainte. ReŃelele de apă, cred că satisfac abia 20% 
reînoire completă.  Este bine să ştim acest lucru, să nu credem că tot municipiul de mâine va avea 
reŃele de apă noi că nu este aşa. Dar, cele care vor fi vor fi fără pierderi cu posibilitate de manevră 
fără a determina disfuncŃii majore la nivelul populaŃiei pentru că are avarie un cetăŃean şi nu pot 
să-l închid sau nu pot să închid o stradă trebuie să închid un nod întreg. 
 Eu vă mulŃumesc şi să aveŃi încredere că ne străduim să facem o lucrare neapărat bună şi că 
nu putea din judeŃ nici o firmă la anvergura aceasta, nu la apă mă refer, nu mă refer la apă,  să facă 
această lucrare. Suntem bucuroşi că o facem, vă mulŃumesc foarte mult. 
 Dl. David Ioan 
 O întrebare vă rog frumos. Începând de la Opera până la pod, acum discutăm pe porŃiuni, 
deci drumul către Hunedoara. S-a astupat puŃin la Opera, s-a făcut tasare, s-a turnat asfaltul şi a 
rămas aproape un kilometru care stă de vreo 2 luni de zile şi nu este astupat, înghesuie rău 
circulaŃia. Mai mult, în dreptul satului Cristur şi porŃiunea de depozite  începe de la graniŃa cu 
municipiul Hunedoara, iarăşi o porŃiune întreagă care stă cam de mult neasfaltată. Sunt foarte 
multe accidente, foarte mulŃi s-au trezit cu maşinile în... 
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
 CirculaŃia suferă că dacă ar fi măcar lucrat în spate ar fi mult mai bine. Nu am putut lucra 
deloc cu asfalt. Nu am putut lucra deloc cu asfalt nu la nivelul unei străzi cu apă, la nivelul 
refacerii sistemului rutier era mult mai greu decât să-l asfaltez de două ori, că întreci două benzile. 
Dacă-l duc şi-l pun prost asfaltul, deci asfaltăm toată zona aceea până la jumătatea lunii următoare 
tot, tot, tot, inclusiv... 
 În luna septembrie tot este în drumul, în magistrala Deva, drumul MoloŃ, totul va fi asfaltat 
vă asigur de asta. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Am o întrebare pentru domnul director. Foarte bine că se execută această lucrare şi în unele 
porŃiuni s-a turnat beton peste piatră în unele nu, terenul s-a tasat.  
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 

Se reface. 
Dl.Cuiava Dorel 
Se reface, dar ... 
 

 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
SpuneŃi concret, la troatuare, la şanŃuri, la sistemul rutier?! 
Dl.Cuiava Dorel 
La sistemul rutier mă refer. 
Dl. Arion Victor – reprezentant Apaprod 

 Spre deosebire de alte firme şi alte contracte, acest contract nu este terminat acum, în 
prezent, de tot. El are 1 an de remediere a defectelor. Într-o perioada reală pot apărea defecte. 
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
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 În zona trotuarelor, v-am zis că am fost de acord şi repet nu este contract, şi pe urmă să 
turnăm asfalt. Treaba pare bună din partea unor consilieri  din domeniu, cu cunoştinŃe în domeniu, 
peste asfalt una este să torni un pic de beton şi să pui asfaltul şi alta să pui terasament făcut 
îndoielnic, în stare umedă ş.a.m.d.  E într-adevăr că acest lucru permite să realizez o refacere la 
nivelul conductelor care trec prin trotuare sau prin carosabil de gradul 3, să refacem mai bine. 
Dacă la asta se referă că în unele s-a turnat beton şi în altele - în sistemul rutier, este obligaŃia de a 
turna beton, la trotuare este obligaŃia de a turna beton. La trotuare da, dar repet 10 centimetri, la 
sistem rutier este cu totul altceva. Unde sunt 60 de centimetri de umpluturi, din care 40 de 
centimetri de balast, 15 centimetri de piatră spartă şi 18-20 de centimetri de asfalt - 12 stratul 
acesta, pe urmă bitum, pe urmă uzura, trei straturi. La Hunedoara exigenŃele sunt şi mai mari, că 
este drum naŃional. Acolo este altceva, acolo se bazează pe refacerea completă mai rapidă 
decât......  
 Dl.Cuiava Dorel 
 Am o rugăminte. Să nu se mai toarne asfalt când plouă. Vă dau un exemplu, când ploua 
torenŃial se turna la poşta nouă. 
 Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
 Aşa este. L-am pus, cu ce risc? Cu riscul că va trebui refăcut. Pe ploaie nu stă, dar nu se 
plăteşte de două ori. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 AŃi prezentat foarte frumos lucrarea. Este într-adevăr o onoare pentru noi că facem parte 
din acest consiliu în această perioadă. Eu cred că modul de desfăşurare a lucrărilor are multe 
deficienŃe. Dumneavoastră sunteŃi un manager foarte bun şi foarte exigent. Vă rog să urmăriŃi 
modul de desfăşurare în timp a lucrărilor. În ce sens? Deci, după ce aŃi trasat, aŃi îngropat 
conductele şi până la perioada de turnare, nu este nici un bai, poate să dureze şi 1 an, dar avem 
rugămintea să nu lăsaŃi acolo diferenŃe de nivel de 30 de centimetri. Omul dă cu maşina în ea şi în 
carosabil şi-şi rupe bara la maşină sau altceva. Aici este problema, aici este problema consilierilor 
care v-au învinuit pe dumneavoastră de modul de prezentare a lucrărilor. 
 Poate să plouă, dar dacă dumneavoastră refaceŃi acel teren pe care s-a turnat, nu este nici o 
problemă. 
 Asta este condiŃia noastră finală şi a consilierilor din P.D.L., deci să aveŃi o continuitate. 
Dacă dumneavoastră refaceŃi la cota care trebuie, nu este nici o problemă. 

Dl. Radu Ion - reprezentant HidroconstrucŃia 
Structura drumului. Că asta este marea problemă peste tot.  

 Dl.Moş Ovidiu 
 MulŃumim. 

Dl. Arion Victor – reprezentant Apaprod 
 Aş avea o mare rugăminte. Am depus acum 2 luni de zile documentaŃia pentru aprobarea 
noului tarif. Săptămâna trecută am fost la Bucureşti pentru aprobarea fondurilor de coeziune. Una 
din problemele municipiului Deva este că la analiza cash flow-ului nu putem raporta că tariful este 
aprobat. Din punctul meu de vedere cred că ne mulŃumim cu ISPA şi cele 500 de milioane de euro 
pe care le avem aprobate pentru municipiul Deva, dar nu avem aprobat tariful, prin urmare nu 
putem asigura finanŃarea,  nu o să le aprobăm, deci nu o să ni le aprobe. Dumneavoastră ca şi 
consilieri locali să judecaŃi cum doriŃi. Ne pare foarte rău, pentru că judeŃul Hunedoara are 91 de 
milioane 600 de mii de euro aprobaŃi pe fondul de coeziune cu 1 octombrie şi atunci când Uniunea 
Europeană analizează posibilităŃile financiare pentru că este foarte clar că în timp aceste sume 
trebuie rambursate, dacă nu este asigurată partea financiară nu se aprobă fondurile. Am făcut 
nenumărate demersuri către Consiliul local, am văzut că documentaŃia este postată pe site, vă 
rugăm să daŃi un răspuns ca să putem spune în luna august sau septembrie, care este poziŃia 
municipiului Deva, mai doreşte sau nu investiŃii pe coeziune. Asta înseamnă treapta terŃiară la 
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staŃia de epurare, fără această treaptă terŃiară staŃia de epurare se opreşte în 2013. Asta însemnă 
reŃele de apă şi canalizare în zona Archia, cu rezervor de apă în zona Archia unde ştiu că se doreşte 
extinderea zonei. Asta înseamnă reŃele de apă în zona Vulcan Roci unde sunt cartiere de locuinŃe şi 
cum bine ştiŃi, ca şi membri ai Uniunii Europene trebuie să avem un grad de conectivitate de peste 
91%.  Municipiul Deva prin reŃele pe care le are la ora actuală, asigură 78% grad de conectivitate. 
Vă informez că din fonduri proprii am rerezolvat alimentarea cu apă pe strada Stejarului pentru 
cele 14 familii care trebuiau realizate cu 1 an în urmă. Noi am terminat lucrarea, lucrare pe care o 
vom prinde în fondurile de coeziune. Este lucrare în patrimoniu privat  a Apaprod. Aş avea o mare 
rugăminte, să stăm să gândim de două ori şi să dăm drumul la acest aviz de tarif care înseamnă 19 
bani pe metru cub de apă la Deva. Nu o facem că o dorim, toate oraşele au făcut. În anul 2012 
tariful trebuie să fie unic. Conform contractului de delegare a gestiunii în fiecare an la 1 iulie se 
face această analiză de preŃ aprobată de către Ministerul Mediului şi Ministerul de FinanŃe, 
aprobată prin contractul de delegare, aprobare pe care dumneavoastră aŃi dat-o. Nu înŃeleg acum de 
ce nu dăm acel aviz de principiu. 
 Deci, doar aduc aminte că este păcat să pierdem fondurile aprobate pentru noi, pentru care 
noi am lucrat împreună cu Primăria, cu toată lumea. Deci, este la faza de proiect tehnic această 
lucrare, depusă, aprobată de Ministerul Mediului, aprobată de postmediu, aprobată de Ministerul 
de FinanŃe dar când se face analiza financiară  trebuie să avem acest lucru bifat. Nu-l avem... sunt 
nişte condiŃii, ca atunci când luăm credit de la bancă pentru a obŃine fondurile de coeziune. Am 
participat în 4 şi în 5 la Bucureşti la analiza acestul fapt, la postmediu, la doamna director Doina 
Frantz  şi o să facă informare şi domnului ministru asupra acestui fapt privind tarifele de la Deva. 
 În ceea ce priveşte proiectul ISPA, pe lângă prezentarea profesională pe care o face 
directorul Radu, cred că trebuie să mai Ńinem cont de următorul lucru. Am mai spus-o şi  acum 2-3 
săptămâni sau o lună când am fost aici că facem o prezentare săptămânală, „trimitem pe email şi 
scris”, asupra lucrărilor. Trebuie să înŃelegem că este proiect european. În ceea ce priveşte partea 
care nu se realizează pentru că sunt probele de presiune şi de tranşeitate care se fac la cele două 
tipuri de conducte, nu este lăsat de către inginer să se facă reparaŃiile aşa de repede cum am lucra 
noi pentru că probele de  tranşeitate la o conductă de 2200, gândiŃi-vă câtă apă trebuie să intre 
acolo pentru că se umple cu apă şi se lasă la presiune 24 de ore, dacă scade 1 cm nu-i dă voie 
pentru că ăsta este primul lucru, eliminarea pierderilor şi infestarea mediului. 
 În ceea ce priveşte lucrările executate de către Apaprod privind exploatarea şi întreŃinerea, 
nu mai avem nici o lucrare descoperită pe raza municipiului Deva, toate sunt betonate. 
 Dl.Panduru Carol 
 Vreau să mă refer la un singur aspect, apă rece pentru apă caldă. ÎnŃeleg care-i termenul, ce 
înseamnă. Încălzirea apei reci pe care o distribuiŃi dumneavoastră o încălzeşte Electrocentrale, şi ei 
iau plata numai pe încălzire şi dumneavoastră numai pe volumul de apă rece. Curios este că acea 
încălzire pentru apa rece se ridică la cuantumul pentru apa rece care îl plăteam noi pentru apa caldă 
până acum. Asta este cam de 1 an de zile, cam de la începutul anului. Deci, pe lângă faptul că 
plătim aceiaşi sumă, mai plătim şi apa rece pentru apa caldă, care probabil este justificată. 
 
 

Dl. Arion Victor – reprezentant Apaprod 
 Conform autorizaŃiei pe care o avem de la ANRSC, distribuitorul de apă potabilă este 
umilul operator. 
 Dl.Panduru Carol 
 Corect, nu discutăm aspectele astea. 

Dl. Arion Victor – reprezentant Apaprod 
 Este foarte adevărat că este o anomalie în structura de distribuŃie a municipiului Deva, că 
instalaŃiile de ridicare a presiunilor pentru blocurile turn nu sunt în patrimoniul Apaprod-ului sau 
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în patrimoniul Consiliului local, aşa cum ar trebui să fie. Acele instalaŃii de hidrofor ridică 
presiunea apei reci pentru a ajunge la etajele superioare dar este adevărat că sunt instalaŃii  care 
merg şi pentru apa rece şi pentru apa caldă. Noi avem sistem de contorizare foarte clar. La intrarea 
în punctul termic şi la intarea în aparatele de contacurent, domnii consilieri care lucrează la Mintia 
cunosc acest lucru şi decontarea o facem pentru apă rece. Modul de încălzire a apei reci ei nu o 
cunosc, nu ştiu cum se face,  dar noi facturăm la intrarea în aparatul de contracturent pentru 
încălzirea apei reci ori cantitatea de apă care intră în acel aparat. Ştiu că Electrocentrale Mintia are 
montate şi la limita de proprietate a blocurilor aparate de măsurare a apei calde şi a energiei  
termice. O parte a populaŃiei plăteşte doar apa caldă care intră în imobil, diferenŃa dacă există 
pierderi o suportă Electrocentrale Mintia pe minus de apă tehnologică. Decontarea între noi se face 
după aparate de măsură 100% pe tot teritoriul municipiului Deva. Nu avem zone pauşal. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu este răspunsul pe care-l doream, dar nu dumneavoatră trebuie să-mi daŃi răspunsul de ce 
cuantumul de plată se ridică aşa mult. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Pe str. Cuza Vodă, bl. D1 de  peste 3 luni sunt lucrări făcute de Apaprod pentru reparaŃii. 

Dl. Arion Victor – reprezentant Apaprod 
 Domnule consilier, îmi pare rău, nu sunt lucrările noastre, sunt lucrările pe termoficare. Am 
verificat acest lucru. Nu avem nici o lucrare deschisă, mergem acum, dar nu avem nici o lucrare 
deschisă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 De peste 3 luni... 

Dl. Arion Victor – reprezentant Apaprod 
 Nu este lucrarea noastră, mai sunt lucrări similare pe Împăratul Traian. Nu doar noi săpăm 
în Deva şi energia electrică şi Romtelecom şi canalizarea. Îmi pare rău, noi avem autorizaŃii. Nu 
avem nici o lucrare descoperită pe teritoriu. Domnii consilieri David şi Ghergan au participat şi 
vineri şi  astăzi la recepŃia a lucrărilor respective. La operativă, în fiecare dimineaŃă discutăm acest 
lucru. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aş vrea să întreb pe domnul Viceprimar, îmi pare rău că domnul Primar nu este, de ce nu 
se pune pe ordinea de zi, am solicitat şi la şedinŃa trecută, această aprobare?! 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Dacă-mi permiteŃi avem un răspuns pe care-l aşteptaŃi. De fapt era un răspuns pregătit şi 
pentru dl. Director de la Apaprod. Cel puŃin în luna septembrie avem cu siguranŃă punctul de 
vedere al Primăriei vis-a-vis de fondul de coeziune. Am înŃeles că în luna septembrie 
dumneavoastră trebuie să daŃi un răspuns. Cel târziu în luna septembrie, acum suntem în luna 
august veŃi primi un răspuns.  Sunt convins că este cel normal, cel care... 
 Dl.Ghergan Florian 
 Primăria nu trebuie să dea răspuns pentru fondurile de coeziune. 
 
 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Nu, vis-a-vis de accesarea fondului de coeziune. Dumneavoastră aşteptaŃi de la noi 
modificarea tarifului. Modificând tariful, automat ne exprimăm şi prin acest lucru intenŃia de a 
reglementa problema cu cash-flow-ul. 
 Dl.Arion Victor – reprezentant Apaprod 
 Nu. Este o analiză de care toată lumea ştie că la un proiect de analiză se fac, analize 
instituŃionale, analize tehnice, analize financiare. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 



 9 

 Noi suntem la această analiză financiară undeva, nu neapărat ...VeŃi avea un răspuns din 
partea Primăriei. 
 Dl.Ghergan Florian 
 AŃi promis că va fi în această şedinŃă. Data trecută aŃi spus că în următoarea şedinŃă veŃi 
pune acest punct pe ordinea de zi. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Nu am promis că în această şedinŃă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asta este următoarea. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Am spus că în şedinŃa următoare, dar nu în această şedinŃă.  
 Dl.Ghergan Florian 

Dar de ce nu se poate pune? 
D-na Nicula Viorica 
Modificarea TVA-ului de la 19% la 24% a necesitat o modificare a tarifului. Să nu uităm 

de aspectul acesta. De la 1 iulie s-a moficat TVA-ul.  
 Dl.Arion Victor – reprezentant Apaprod 

Tariful nu s-a modificat, TVA-ul s-a modificat. Acest tarif noi îl colectăm şi îl dăm la plată. 
D-na Nicula Viorica 
Dacă tarifele, de exemplu aŃi văzut că pe ordinea de zi avem la energia termică şi la mai 

multe utilităŃi publice, pe parcursul reglementărilor transmiterii documentaŃiilor către noi acestea 
trebuie aprobate de Consiliul local cu TVA. Din cauza aceasta nu puteam aproba un tarif cu 19% 
atâta timp cât Codul fiscal ne impune 24%. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
DocumentaŃia este pe 19%  făcută. 

 Dl.Ghergan Florian 
Când aŃi pus pe site nu aŃi văzut că este cu 19%? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Când am pus-o pe site nu era modificată. 

 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Am avut şedinŃă de comisie de ordine publică la care au participat şi colegi din partea 

Inspectoratului de PoliŃie, PoliŃia Comunitară ş.a.m.d. Rugămintea noastră este să ne spuneŃi dacă 
se pot urgenta lucrările pe DN şi mai ales dacă se pot degaja în zona gării pentru că acolo circulaŃia 
este absolut grea. 
 Dl.Arion Victor – reprezentant Apaprod 

În ceea ce priveşte lucrările ISPA, nu este răspunderea noastră, graficul de lucrări, trebuia 
să-l întrebaŃi pe domnul director Radu. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Am văzut că domnul director se grăbea de aceea nu l-am întrebat. 
 
 

 Dl.Arion Victor – reprezentant Apaprod 
Domnul director Radu în afară de un eşalon cum spune dumnealui a început cu 3 eşaloane. 

A ajuns cu Sucursalele Jiu, Ardean şi Olt şi a început din trei locuri. Deci, este pe Matei Corvin a 
început o lucrare, la gară a început o lucrare şi în zona Lido. Trebuie să înŃelegeŃi pentru că 
lucrările se realizează la adâncimi de peste 4 metri, zonă cu pânză  de apă freatică  la 1,5 metri. 
Acele sprijiniri pe care dumnealor le aduc sunt foarte scumpe şi ei trebuie să sape, să elimine apa, 
lansează conducta şi acoperă. Dacă nu fac procedurile acestea repede, pânza freatică care se 
formează le scoate afară conducta. Eu cred că au un ritm normal. 
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Dl.Panduru Carol 
Este şi de la termoficare. 
Dl. Gherman Dan - reprezentant Serviciul Termoficare  
DefecŃiunile foarte multe au apărut pe agent primar ceea ce a dus la sistarea  furnizării apei 

calde a unui punct termic, două puncte termice ceea ce a afectat o populaŃie mult mai multă faŃă de 
o reŃea secundară care afectează un bloc sau o scară de bloc. Durata, ce să zic, durează mult de ce? 
Pentru că în primul rând trebuie să eliminăm pierderea, să găsim porŃiunea de reŃea pe care este 
pierderea să nu afectăm tot oraşul. Nu putem să complectăm cu apă încontinuu şi să cadă reŃeaua 
oraşului. După aceea, depistarea pierderii care durează. Nu putem să decopertăm acum toată 
reŃeaua să găsim, facem sondaje şi după aceea ce găsim. Majoritatea problemelor au fost din cauza 
infiltraŃilor în canalul termic a apei reziduale sau alte chestii şi au putrezit pur şi simplu Ńevile. Am 
încercat cât mai mult să scurtăm timpul. Acestea au fost problemele. Fiind probleme pe agent 
primar vă daŃi seama că afectează foarte multe zone, foartă multă populaŃie.  

În legătură cu preŃul, preŃul pe care-l plătiŃi pentru apă caldă - plătiŃi o bucată de apă rece 
care nu putem să o facturăm noi, pentru că aparŃine distribuitorului de apă rece, iar diferenŃa, în jur 
de 7 lei - care reprezintă energia consumată pentru a încălzi 1 metru cub de apă. Coeficientul se 
stabileşte în funcŃie de temperatura de livrare şi termperatura apei reci care oscilează de la vară la 
iarnă în funcŃie de temperatura apei reci pe care o încălzim. Deci nu se plăteşte mai mult sau mai 
puŃin. 

Dl.Panduru Carol 
Oricum nu sunt prea mulŃumit pentru că preŃul pentru încălzirea apei reci vara este la fel ca 

iarna. 
Dl. Gherman Dan - reprezentant Serviciul Termoficare  
Nu este. 
Dl.Panduru Carol 
DiferenŃa este foarte mică. 
Dl. Gherman Dan - reprezentant Serviciul Termoficare  
GândiŃi-vă că la un coeficient iarna de 0,045 de gcal iar redus este la 0,037, cam asta este 

diferenŃa. Se face diferenŃa între temperatura apei calde livrate şi temperatura apei reci, care o are 
vara. Vara ajunge la 17-18 grade, iarna are 5 grade. Normal că oscilează şi preŃul energiei 
consumate pentru a încălzi un metru cub de apă. 

Dl.Panduru Carol 
Nu sunt mulŃumit, dar mă rog. Vă rog să trimiteŃi o formulă de calcul pentru încălzirea apei 

reci. 
Dl. Gherman Dan - reprezentant Serviciul Termoficare  
Este o procedură de facturare. 
Dl.Panduru Carol 
Faptul că durează mult lucrările să ştiŃi că ...  
Dl.Moş Ovidiu 
Multumim. În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 29 iulie 2010 precum şi procesul-
verbal al şedinŃei Consiliului local.  

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

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea fiecărei 
şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei 
anterioare..”. 
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Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei Consiliului 
local din data de 29 iulie 2010 însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  
 

Sinteza procesului-verbal din 29 iulie 2010 

 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1636/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Moş Ovidiu.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.202-203.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 29 iulie 2010.  

Dl.Moş Ovidiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 iulie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 iulie 2010 se aprobă cu unanimitatea de voturi a 

celor 17 consilieri prezenŃi. 
 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaŃi colegi, înainte de a intra pe ordinea de zi a 

şedinŃei, permiteŃi-mi să fac un anunŃ. În sală se află şi doamna City Manager a Primăriei 
Municipiului Deva, doamna Oprişiu Corina pe care o rog să vină la prezidiul Consiliului local. 

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:  

1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al 
municipiului Deva al doamnei Oprişiu Corina Violeta; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva 

al domnului Cioroagă Miron; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind            
organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare; 

                        IniŃiator Consilier Oană Nicolae Dorin    
4. Acordarea titlului de „CetăŃean de onoare” al municipiului Deva, domnului 

Corneliu Birtok Băneasă – inventator; 
            IniŃiator Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

5. Incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit potrivit legii pentru municipiul 
Deva, cu aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate 
al Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice subordonate 
Consiliului local al municipiului Deva;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea incheierii „Conventiei de colaborare” intre Consiliul local Deva – 

Serviciul public local de asistenta sociala si Fundatia „Sfantul Francisc”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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7. Aprobarea pretului de vanzare pentru locuinta situata in imobilul ANL 1 din Deva, 
Aleea Motilor nr.2A, ap.48; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea articolului 3 al Hotararii Consiliului local nr.257/2008, cu modificarile 

ulterioare; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

9. Aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 288,30 mp., situat in Deva, str. 1 
Decembrie, nr.13; 

            IniŃiatori consilieri David Ioan, Oana Nicolae Dorin, Panduru Carol     
10. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.40/2009 incheiat intre Municipiul 

Deva si Asociatia de Proprietari nr.381 Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

11. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.171/2010 privind 
modificarea Anexelor la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva 
nr.298/2006 si nr.308/2007; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Abrogarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.47/2010, prin care s-a 

aprobat transmiterea in administrare catre Serviciul public de intretinere si 
gospodarire municipala Deva, a parcarilor publice cu plata de pe raza municipiului 
Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.193/2009 privind aprobarea atribuirii de teren in folosinta gratuita tinerilor care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003; 

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

construire „Locuinte D+P+1+M – 3 apartamente” Deva, str.Anemonelor, f.n., 
judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea contractarii imprumutului, in valoare de 4.520.000,00 lei din veniturile 

obtinute din privatizare de catre Consiliul local al municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

16. Aprobarea Actului Aditional nr.4 la contractul nr.5038/22.10.2003, pentru 
concesionarea serviciului de iluminat public in municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.445/2009 privind aprobarea preŃului local 

al energiei termice facturate populaŃiei, si a subventiilor acordate de la bugetul 
general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrala a diferentei dintre pretul 
de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei, 
cu modificarile ulterioare; 

               IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
 
 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.484/2007 privind aprobarea 

noilor tarife pentru lucrarile specifice Serviciului public de intretinere si gospodarire 
municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
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2. Solicitarea transmiterii unor spatii imobiliare din domeniul public al judetului 
Hunedoara si in administrarea Consiliului judetean Hunedoara in domeniul public al 
municipiului Deva si in administrarea Consiliului local al municipiului Deva; 

 
Dl. Moş Ovidiu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 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, 8, pct.suplimentar 2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 6, 14 – 
17, pct.suplimentar 1 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 7, 9 - 13 se 
adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea pct.8 necesita vot secret. 
 
 
Proiecte de hotărâri:   
 
Punctul 1 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Oprişiu Corina 
Violeta. 

Dl.Oana 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 17 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 204/2010 
 

Punctul 2 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Cioroagă Miron. 

Dl.David Ioan 
Avizul comisiei de validare este favorabil, dar completez faptul că în baza legislaŃiei la 

alegerile locale din 2008, primul loc pe listă ar fi fost al domnului Iovan Gheorghe care a 
demisionat, a renunŃat şi avem aici această declaraŃie. După aceea, avem referatul OrganizaŃiei 
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JudeŃene a Partidului Democrat  Liberal prin care confirmă faptul că domnul Miron Cioroagă, este 
membru al P.D.L. şi întruneşte susŃinerea politică pentru funcŃia de consilier. În altă ordine de idei, 
comisia a constatat faptul că activităŃile pe care le are în mod constant nu au nici un fel de tangenŃă 
cu situaŃia de consilier local. Deci, nu există situaŃia de incompatibilitate drept pentru care i s-a 
validat candidatura domnului domnului Cioroagă Miron. 

Dl.Oana 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 17 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.205/2010 
 

            Invit in continuare pe domnul Cioroagă Miron să depună jurământul prevăzut de lege. Rog 
asistenŃa să se ridice în picioare. 
           Domnul Cioroagă Miron depune jurământul. 
           În continuare, domnul Cioroagă Miron are drept de vot. 
 
Punctul 3  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
            Prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local 
nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol  
Comisia de servicii publice  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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.206/2010 
 

Punctul 4  
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
„CetăŃean de onoare” al municipiului Deva, domnului Corneliu Birtok Băneasă – inventator. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 

            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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.207/2010 
 

Punctul 5 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind încadrarea in numarul maxim 
de posturi stabilit potrivit legii pentru municipiul Deva, cu aprobarea organigramei si statului de 
functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile 
publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.208/2010 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii 
„Conventiei de colaborare” intre Consiliul local Deva – Serviciul public local de asistenta sociala 
si Fundatia „Sfantul Francisc”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala 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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.209/2010 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului de vanzare 
pentru locuinta situata in imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A, ap.48. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. 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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.210/2010 
 

Punctul 8 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 3 al 
Hotararii Consiliului local nr.257/2008, cu modificarile ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Tonea Vasile  
Comisia de protectie sociala 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 18 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 urmărul:  
Au participat la vot 18 consilieri.18 voturi valabil exprimate. 

- Dl. Morar Marcel - 18 voturi pentru; 
- D-na Carmen Bora - 18 voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.211/2010 
 

Punctul 9 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
Prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 

288,30 mp., situat in Deva, str. 1 Decembrie, nr.13. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat nefavorabil.   
Dl. Oana Nicolae Dorin 
VerificaŃi că este favorabil, 4 la 3. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
A avut loc vineri. În cadrul  comisiei s-a comunicat votul.CeilalŃi care au fost astăzi au fost 

în afara comisiei, cei  care au fost astăzi nu au fost vineri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin  
Vă rog să-mi comunicaŃi care este cvorumul necesar, numărul de voturi necesare pentru a  

trece această hotărâre. 
Dl.Moş Ovidiu 
2/3. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Jumătate din ei, jumătate plus unu. Şi la şedinŃa trecută acest proiect de hotărâre a trecut, au  

fost 13 voturi “pentru “, 7 “împotrivă”. De la şedinŃa trecută hotărârea este adoptată, gândiŃi-vă 
bine.  

Dl.Moş Ovidiu 
Din îndrumar vă citesc. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să verificaŃi în îndrumar, trebuie jumătate plus unu. 

 Dl.Moş Ovidiu 
 Vă citesc.“Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 7, 9 - 13 se adoptă cu 
votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie”.  Domnule Oană, 2/3 ce înseamnă?! 
14. 
 Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi 1 abŃinere (dl. Borbeanu Simion ) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi 1 abŃinere (dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi 1 abŃinere (dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi 1 abŃinere (dl. BorbeanuSimion ) 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi1 abŃinere (dl. Borbeanu Simion ) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi 1 abŃinere (dl. Borbeanu Simion ) 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi 1 abŃinere (dl. Borbeanu Simion ) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru, 

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

şi  1 abŃinere (dl. BorbeanuSimion ) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 212/2010 
Dl.łonea Vasile 
MulŃumim din inimă partidului. 
 

 
Punctul 10 

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

contractului de concesiune nr.40/2009 incheiat intre Municipiul Deva si Asociatia de Proprietari 
nr.381 Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.213/2010 
 

Punctul 11 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local al municipiului Deva nr.171/2010 privind modificarea Anexelor la Hotararile 
Consiliului local al municipiului Deva nr.298/2006 si nr.308/2007. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 



 20 

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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.214/2010 
 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Cu permisiunea dumneavoastră şi pentru a nu-l mai reŃine mai mult decât este necesar pe 

noul nostru cetăŃean de onoare, care doreşte să transmită câteva cuvinte Consiliului local, 
municipalităŃii Deva, îi dăm cuvântul. 

Dl.Corneliu Birtok Băneasă 
Diploma de astăzi este o diplomă deosebită pentru mine, cea mai valoroasă diplomă pe care 

am luat-o până acum. łin să mulŃumesc Consiliului local Deva pentru sprijinul acordat în 
participarea la saloanele de inventică internaŃionale, domnului Primar, domnilor Viceprimari,   
într-un cuvânt Municipiului Deva. 

MulŃumesc. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Vă mulŃumim şi vă dorim succes. Pot spune că suntem mândri de dumneavoastră şi ne-aŃi 

făcut mare cinste. 
Dl.Panduru Carol 
Această diplomă este rezultatul unei munci asidue. Nu este la îndemâna oricui să facă ce a 

făcut acest tânăr şi de a reprezenta cu onoare consiliul local. Sper să-l sprijinim în continuare cum 
putem, în condiŃii de criză. 

 
Punctul 12  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Deva nr.47/2010, prin care s-a aprobat transmiterea in 
administrare catre Serviciul public de intretinere si gospodarire municipala Deva, a parcarilor 
publice cu plata de pe raza municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil cu 1 vot  “împotrivă” din partea doamnei Chişotă. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat nefavorabil. 
Dl. Panduru Carol  
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Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, eu aş vrea în primul rând să întreb de ce nu s-a pus în aplicare 

hotărârea Consiliului local prin care s-a transmis în administrare serviciului public întreŃinerea 
parcărilor? A fost o hotărâre pe care am luat-o noi şi vreau să aud de la executiv de ce nu s-a pus în 
aplicare. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Vă rog din executiv cineva să răspundă la întrebare. De la SPIGM, cine este 
reprezentantul? 

Dl.Chitaru Ioan Iosif 
Nu avem personal suficient 

 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Sigur, domnul director este mai nou directorul SPIGM-ului, dar un lucru pe care-l ştim cu 
toŃii este foarte clar, serviciul respectiv nu avea ca număr de persoane în organigramă suficienŃi 
salariaŃi pentru a acoperi şi acest serviciu suplimentar şi nu exista posibilitatea legală de a face noi 
angajări în cadrul acestui serviciu.  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Ca să nu mai vorbim că în momentul de faŃă suplinim numărul de angajaŃi, avem un 
contract cu Bârcea, cu Penitenciarul. Dacă suplimentăm să vedem de câŃi oameni avem nevoie în 
oraşul nostru. Deci vă daŃi seama un serviciu de genul acesta nu ar fi putut funcŃiona cu …. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Serviciul public de întreŃinere şi gospodărire municipală urma să introducă ca obiect de 
activitate, dacă ar fi avut personalul necesar. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu ştiu că hotărârile Consiliului local sunt obligatorii, nu sunt dacă se poate, dacă vrea 
cineva, un director sau cineva. De ce nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă, de ce nu s-a venit în 
faŃa Consiliului să se expună care este situaŃia, ce fonduri trebuie pentru că noi, municipiul Deva, 
am pierdut o mulŃime de bani pentru că acest serviciu nu şi-a făcut treaba. Deci, am luat această 
activitate de la o firmă privată care ne plătea cât de cât ca să o îmbunătăŃim şi acum aducem 
pierderi Consiliului local pentru că cineva nu doreşte să pună în aplicare o hotărâre de consiliu. 
Consider că este total nelegal ce s-a întâmplat şi că cineva trebuie să răspundă.  

Vă rog să faceŃi o anchetă domnule Preşedinte, să dispuneŃi celor de specialitate, domnului 
Primar, domnilor Viceprimari, să analizeze şi să ne spună în şedinŃa următoare care sunt pierderile 
care s-au adus Consiliului local prin nerealizarea acestei hotărâri de consiliu.  

MulŃumesc. 
 

 Dl. Borbeanu  Simion 
 Aş avea o propunere în sensul de a retrage alocarea pe viitor a diferitelor firme care ar vrea 
să le administreze. Eu consider că este foarte bine să rămână cum sunt acum pentru că şi aşa 
primim un preŃ infim de la firma care va administra parcările şi, şi aşa sunt o mulŃime de taxe şi de 
impozite şi am elibera cetateni de niste taxe. Faptul că nu se plătesc parcările consider că este un 
lucru foarte bun pentru cetăŃenii oraşului şi cei care sunt în tranzit, care este problema?! 
 Vreau să fac un amendament la acest punct în care să punem ca variantă, să rămână fără 
taxă, deci să nu se mai concesioneze unei alte societăŃi care să le administreze. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Amendament la ce, este vorba de o abrogare! 
 Dl. łonea Vasile 
 Nu uitaŃi că … 
 Dl.Panduru Carol 
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 La vremea respectivă când s-a propus, directorul de atunci de la SPIGM, domnul 
Drăgulesc, şi-a luat angajamentul că va rezolva problema. Ulterior, nu a durat nici  2-3 săptămâni, 
a venit cu tot felul de motivaŃii că nu o să poată, că el nu poate să angajeze, că el nu ştiu ce. 
Probabil că şi asta a concurat la schimbarea lui. Eu zic pe viitor să vedem ce facem, iar să rămână 
Deva cu idea de parcări fără taxă, nu există aşa ceva niciunde în lume. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnul Ghergan ne aduce aminte că a pierdut foarte mulŃi bani Consiliul local din cauză 
că nu s-a mai încasat bani. Aş vrea  să-l rog să-şi aducă aminte că în noiembrie 2008 m-am opus 
acestui proiect de hotărâre prin care s-a votat contractul cu Urban Construct, pe ce considerent? 
Pentru că s-au cam făcut nişte calcule tot de domnii consilieri şi s-a ajuns la concluzia că Urban 
Construct ne dă prea puŃin bani, suma pe care o plăteşte societatea. 
 Dl.łonea Vasile 
 Exact 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule łonea, dumneavoastră şi domnul Ghergan aduceŃi-vă aminte. Din cauza asta din 
noiembrie până acum nu am încasat nici măcar banii ăştia 3 miliarde cât trebuia. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Proiectul care ne-a fost înaintat ne-a demonstrat că atunci când va trece la Consiliul local 
va aduce beneficii suplimentare faŃă de cealaltă firmă care spune că ne-a dat nişte bani. Pentru asta 
am votat. Acum vreau să vă întreb de ce nu au venit banii aceia care scrie, aŃi scris dumneavoastră 
consilierii care aŃi făcut această documentare, aŃi scris că se aduc nişte bani dacă vine aici, că 
numai 5 oameni, să se pună nişte bilete cumva. Aşa ne-aŃi prezentat, pentru asta am fost de acord, 
ca să vină nişte bani suplimentari. Acum întreb de ce nu au venit acei bani suplimentari cum ne-aŃi 
promis dumneavoastră? 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu ştiu dacă avem memorie, dar domnul Primar aici de faŃă ne-a spus că va repeta acest 
lucru până va pune firma pe care o vrea dumnealui, ne-a spus “da”, cu nonşalanŃă,“da, am să pun 
pe cine vreau” şi asta va face. Va pune firma de casă, beneficiile pe care le va avea Primăria se vor 
transforma în beneficii de partid şi cu asta basta şi vom primi un ciubuc, un bacşiş sau cum vreŃi, 
din limba turcă, din limba italiană, de unde vreŃi. Asta va primi Primăria beneficii de pe urma 
parcărilor. Deja Primarul era obligat să pună în funcŃiune. Noi găsisem soluŃia, am găsit soluŃia, am 
făcut proiect de hotărâre, s-a aprobat şi trebuia să se pună în funcŃiune proiectul de hotărâre. 
Normal, dacă Prefectul, dacă era bărbat, dacă era cu adevărat reprezentantul Guvernului în 
teritoriu, trebuia să-l amendeze pe Primar pentru nepunerea în funcŃiune a unui proiect de hotărâre 
aprobat de consilieri. Primarul a tergiversat cu bună ştiinŃă şi Primarul sfidează după perceptul lui 
Ludovic al IV-lea, Primăria este el, Deva este el şi cu asta basta. Îl doare în paişpe, ca să folosesc 
un termen mai academic. 
 Dl.David Ioan 
 Aş dori să încheiem pentru că fiecare văd că uită esenŃialul, cine tuna şi fulgera mai tare 
anul trecut când s-a realizat contractul cu firma în cauză, lucru pe care eu nu l-am agreat ca şi 
domnul consilier Oană şi ca şi alŃii pentru că atâtea variante au fost cu parcările astea şi 
întotdeauna au ieşit prost. Mai departe, s-a pus problema unei firme cum aŃi vrut dumneavoastră. 
Am zis că va face SPIGM-ul în frunte cu domnul director Drăgulescu. Cineva aici în sală – şi dacă 
nu recunoaşte să o păŃească urât de tot, nu este un blestem – cineva aici în sală “domnule, avem o 
grămadă de personal acolo, personal pe care-l vom scoate la parcări”. Când s-a ajuns la concluzia 
ce personal ai să scoŃi la parcări, concluzia a fost că nu ai nici unul. După aceea au venit 
ordonanŃele astea de urgenŃă prin care s-a interzis angajarea de personal şi hotărârea dată de noi cu 
chiu cu vai, mai de voie mai de nevoie votată, nu a mai putut fi pusă în aplicare. Prin urmare, în 
aceiaşi situaŃie este şi în zi de azi. Îmi spuneŃi dumneavoastră că pe site este pregătit altceva. 
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Domnule, să pregătească, dar să-i dăm drumul o dată că m-am săturat, de 8 luni de zile trebuie 
parcare. 

Dl.Ghergan Florian 
 Domnule coleg, dacă vreŃi să analizaŃi situaŃia aceasta, vedeŃi că acest serviciu are 22 de 
persoane TESA care puteau să facă, dacă erau puse să facă acest lucru. 
 Dl. David Ioan 
 Cu studii superioare aŃi sta cu tăşcuŃa de bani la colŃul străzii? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu sunt toŃi cu studii superioare, atenŃie. 22 de persoane. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Aş vrea să spun două lucruri la ceea ce spunea domnul consilier Panduru. În momentul în 
care domnul fost director Drăgulesc a primit oarecum această dispoziŃie  trebuie să recunoaştem că 
dânsul din start a spus că nu poate face aşa ceva din mai multe motive, de personal, de capacitate, 
de mai ştiu eu ce. A recunoscut-o din start. S-a şi văzut ulterior că nu a putut să o pună în aplicare. 
 Doi la mână, vreau să vă spun că în primul rând ar trebui să-i întrebăm pe cei care 
administrează acest proiect de hotarare de consiliu cu trecerea parcărilor la SPIGM, de unde au 
datele care ni le-au prezentat la data respectivă, fiindca s-au dovedit pe parcursul timpului că erau 
eronate, dacă nu chiar false. 
 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 15 voturi pentru şi   

3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile)               

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi   

                    3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi   

                    3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi   

                    3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi   

 

                    3 împotrivă (Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl. łonea Vasile)  

 A  fost adoptată Hotărârea nr.215/2010 
 
Punctul 13 

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

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.193/2009 privind aprobarea atribuirii de teren 
in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
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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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.216/2010 
 

Punctul 14 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinte D+P+1+M – 3 
apartamente” Deva, str.Anemonelor, f.n., 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 18 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.217/2010 
 

 Punctul 15  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contractarii 
imprumutului, in valoare de 4.520.000,00 lei din veniturile obtinute din privatizare de catre 
Consiliul local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, propunem o modificare a proiectului de 

hotărâre în sensul modificării titlului hotărârii astfel: “hotărâre privind aprobarea contractării de 
către Municipiul Deva a unui împrumut în valoare de 4.520.006,48 lei de la Ministerul FinanŃelor 
Publice din veniturile obtinute din privatizare de către acestea”. Articolul 1 să devină: “Se aprobă 
contractarea unui împrumut de catre Municipiul Deva în valoare de  4.520.006,48 lei,  pe o 
perioadă de 5 ani, cu o dobânda de 6,25%, cu  perioadă de graŃie de 1 an, din veniturile obŃinute 
din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul 
FinanŃelor Publice, prin DirecŃia generală de trezorerie şi datorie publică.” 

Am dori să mai completăm cu un articol, după articolul 3 articolul 4 şi renumerotarea 
celorlalte.  

Articolul nou, articolul 4 va avea următorul conŃinut: “(1) Pe întreaga durată a serviciului 
datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe pagina de 
internet a municipiului Deva urmatoarele date:   

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări  
şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea împrumuturilor/finanŃărilor rambursabile contractate/garantate în valută de 
contract; 

c) gradul de îndatorare a municipiului Deva; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graŃie şi a perioadei 

de rambursare a împrumuturilor/finanŃărilor rambursabile; 
e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente împrumutului/finanŃări 

rambursabile 
f) plăŃile efectuate din fiecare împrumut/finanŃare rambursabilă. 
 (2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancŃiunile prevăzute de lege.” 
Acest articol este prevăzut în Hotărârea de Guvern nr.145. 
Dl.łonea Vasile 
Mie mi se pare că împrumutul propus de domnul Primar este şi imoral şi cinic la adresa 

contribuabilului devean. De ce spun treaba aceasta? Să vii după ce în şedinŃa anterioară ai aprobat 
cu atâta lejeritate pentru o firmă de casă şi ştim foarte bine cine se ascunde în spatele acestei firme, 
să aprobi 74 de miliarde să retehnologizezi, să refaci 4 puncte termice şi alea parŃial în loc să 
plăteşti la Mintia fără să te mai împrumuŃi din bancă şi să plăteşti dobândă din banii 
contribuabililor, să plăteşti parcare care revenea Primăriei din finanŃarea diferenŃei de preŃ pentru 
energie, asta înseamnă să-Ńi baŃi joc de banul public, să-Ńi baŃi joc de contribuabili. Îmi face 
impresia că prin iniŃierea acestui proiect de hotărâre care este suspect pentru mine, din ce punct de 
vedere?! Au trecut atâŃia ani şi tot timpul eram datori către Electrocentrale. Au fost directori PSD, 
directori PNL, nu au făcut datorii să-şi achite partea de diferenŃă de preŃ la energie. Acum, suspect 
de repede domnul Primar se şi împrumută şi grevează bugetul local al municipiului Deva să-şi 
plătească, am eu impresia, actualii aliaŃi politici şi probabil viitorii colegi politici. Este suspectă 
graba asta de a plăti şi de a îndatora contribuabilii pentru că noi vom plăti, nu domnul Primar, 
treaba aceasta. În loc să fi tăiat de aici din cheltuielile acestea aiurea, pur şi simplu, pentru că nu 
aveau nici un rost. Să aloci 74 de miliarde acum pe foamea aceasta de bani, să retehnologizezi 
parŃial 4 puncte termice, 74 de miliarde. Acum vine domnul Primar şi se împrumută ca să plătească 
subvenŃiile la Electrocentrale. Asta mi se pare dispreŃul faŃă de oameni, asta înseamnă să ai patru 
mandate, să nu mai ştii, să te confunzi cu oraşul şi să faci ce vrei cu banul public, cu banul 
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cetăŃeanului. Asta spune cetăŃeanul “l-am angajat pe domnul Primar să gospodărească bine banul” 
şi să-i ofere servicii de calitate şi nu să-i ofere societăŃi comerciale, hoteluri, ştranduri, ş.a.m.d. şi 
bazine de înnot pe banii publici. Să-i ofere servicii publice de calitate. Tocmai asta nu face domnul 
Primar. Domnul Primar are grijă de marea familie… 

Eu vreau să fac o propunere. să revenim asupra Hotărârii 198 din 20 iulie şi să luăm de 
acolo suma necesară pentru plata subvenŃiei. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu există proiect de hotărâre. 

Dl.łonea Vasile 
Nu-i nimic. Îl anulăm pe acesta, revenim săptămâna viitoare cu un nou proiect de hotărâre  

prin care aprobăm pe retehnologizare suma scăzând cele 45 de miliarde şi atunci putem plăti din 
bugetul de stat fără să mai împovorăm bugetul municipiului Deva. 

Dl.Oprişiu Corina 
Domnule łonea,  prin hotărârea la care faceŃi referire dumneavoastră, am aprobat Studiu de 

fezabilitate nu a fost alocată acea sumă de bani. S-a aprobat un Studiu de fezabilitate. Doamna 
director economic, vă poate da mai multe amănunte. Nu a fost şi nici nu exista asemenea sumă 
astronomică, era un Studiu de fezabilitate. 
 D-na Nicula Viorica 
 În momentul de faŃă nu există o investiŃie de natura celei pe care o auzise domnul łonea în 
buget. Mai mult, acest împrumut contractat… 
 Dl.Ghergan Florian 
 Era o propunere. De ce am votat? 

Dl.Oprişiu Corina 
Ca să propunem este altceva, la anul… 

 Dl.Ghergan Florian 
Păi cum să dăm atâŃia bani? Valoarea proiectului… Cât la sută este Studiul de fezabilitate 

din valoarea proiectului? Să faceŃi o socoteală. 
 D-na Nicula Viorica 

Studiu de fezabilitate la care se face referire nu avea finanŃare integrală din bugetul local. 
Pentru contractarea împrumutului de la Ministerul de FinanŃe este vorba de un împrumut foarte 
avantajos. Aceşti bani vor ajunge la Compania NaŃională a Huilei pentru stingerea obligaŃiilor 
fiscale. Deci se iau de la stat şi se întorc din nou la stat. 

Dl. łonea Vasile 
Şi cine plăteşte? Plăteşte Deva. 
 

 D-na Nicula Viorica 
 Plăteşte ... 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Noi aici suntem reprezentanŃii municipiului Deva şi în momentul în care dumneavoastră 
domnule Preşedinte de şedinŃă constataŃi că un consilier face atac la persoană care este în sală şi 
face propagandă politică vă rog să-i luaŃi cuvântul. Să permiteŃi să se prea discute de azi în colo 
doar la subiectul care este pus pe tema dezbaterii. La punctul nr. 15 trebuia să se discute doar strict 
la împrumut nu să ne .. 

Vă rog pe viitor, avem obligaŃia conform Legii 215 …aveŃi obligaŃia ca preşedinte de 
şedinŃă să-i retrageŃi cuvântul. 

Dl. Moş Ovidiu  
 HotărâŃi-vă acum, îmi daŃi lecŃii de cum să conduc şedinŃa? 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 V-am rugat ca pe viitor să nu mai permiteŃi colegilor să … 
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 Dl. Moş Ovidiu  
            Vă rog frumos. Domnul consilier Borbeanu Simion lipseşte din sală. 
            Supun la vot propunerile compartimentului de specialitate. 
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi 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 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                     3 împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi Dl.Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.218/2010 
 
 
 

Punctul 16  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional 
nr.4 la contractul nr.5038/22.10.2003, pentru concesionarea serviciului de iluminat public in 
municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Aş vrea să întreb dacă a făcut cineva o analiză a acestui contract până acum? Dacă această  

firmă şi-a îndeplinit  sarcinine? 
D-na Nicula Viorica 
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Compartimentul de specialitate, dar şi eu m-am ocupat de urmărirea acestui contract şi este 
realizat în avans. 

Dl.Ghergan Florian 
Deci se ştia că vom aproba acest contract dacă s-au făcut investiŃii în avans! 
D-na Nicula Viorica 
Aici s-a modificat doar TVA-ul. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu vreau să întreb acum, acest contract, aŃi verificat şi toate investiŃiile care au fost 

programate sunt executate? Vreau să întreb, şi plătite? 
D-na Nicula Viorica 
Suntem în clauzele contractuale.  
Dl.Ghergan Florian 
Contractul este îndeplinit, da? 
D-na Nicula Viorica 
Pentru anul curent. Fiecare perioadă de finalizare, până în 2012. 
Dl. Ghergan Florian 
MulŃumesc. 
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 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (dl. Ghergan Florian ) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (dl. Ghergan Florian ) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (dl. Ghergan Florian ) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (dl. Ghergan Florian ) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (dl. Ghergan Florian ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.219/2010 
Punctul 17  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.445/2009 privind aprobarea preŃului local al energiei termice facturate 
populaŃiei, si a subventiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea 
integrala a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice 
livrate populatiei, cu modificarile ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
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. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.220/2010 
 

 Punctul 1 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

                        Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 
Hotararea Consiliului local nr.484/2007 privind aprobarea noilor tarife pentru lucrarile specifice 
Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. 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 17 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.221/2010 
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 Punctul 2 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

                        Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor 
spatii imobiliare din domeniul public al judetului Hunedoara si in administrarea Consiliului 
judetean Hunedoara in domeniul public al municipiului Deva si in administrarea Consiliului local 
al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. 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 17 consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.222/2010 
 

Diverse 
 Dl.Cuiava Dorel 
            CetăŃenii de pe strada care face accesul spre telecabină, solicită asfaltarea ei. 

Punctul doi, domnule Preşedinte, vă rog să daŃi cuvântul consilierilor care ridică mâna nu 
numai la consilierii PSD. Am ridicat mâna că avem întrebări pentru domnul Arion şi nu m-aŃi 
băgat în seamă. Mai aveam întrebări. Nu sunteŃi la o şedinŃă PSD, sunteŃi la o şedinŃă a Consiliului 
local domnule Preşedinte. 

Dl.Kovacs Francisc 
Aş vrea să mulŃumesc domnului Primar pentru strada Aurel Vlaicu. 
 
 
Dl.Moş Ovidiu 

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

 
Deva, 09 august  2010 

 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 
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      Moş Ovidiu               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


