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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 18 august 2010 în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1762/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 14 de consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, doamna Oprişiu 
Corina – Administrator public, 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 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
14 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl Pogocsan Ferdinand, dl Morar Marcel, dl Birau Mircea, d-na 
Mermezan Ana, dl Oana Nicolae, dl. Ghergan Florian şi dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 
doamna Oprişiu Corina – Administrator public, 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 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.         
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea documentaŃiei tehnico- economice Plan de organizare a circulaŃiei şi 
Studiu de fezabilitate pentru investiŃia „Sistem integrat de management al 
traficului rutier in municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea documentaŃiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiŃie “Reabilitarea Parcului municipal Cetate”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
 
 

3. Constituirea Comisiei de evaluare a performantelor manageriale precum si 
adoptarea regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului 
pentru d-na Filip Vasu Lia MlădiŃa, Director al Casei de cultură „Dragan 
Muntean” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea Listei de investitii, Anexa la bugetul local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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II. Diverse 

Dl.Moş Ovidiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 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.1,2,3 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit 
art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 4 se adoptă cu votul 
majorităŃii consilierilor locali în funcŃie.  

De asemenea pct.3 necesita vot secret. 
 

I Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei 
tehnico- economice Plan de organizare a circulaŃiei şi Studiu de fezabilitate pentru investiŃia 
„Sistem integrat de management al traficului rutier in municipiul Deva”. 

Dl.Lazăr Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl.łonea Vasile 
În proiectul care ni se propune este vorba despre o sumă considerabilă, este vorba de 135  

de miliarde lei vechi. Vreau din start să spun că sunt de acord cu proiectul, voi vota „pentru” dar 
am o întrebare şi poate-mi răspunde cineva. Proiectul propus nu mi se pare totuşi cel mai 
prioritar. Banii sunt primiŃi de la Guvern. Nu suntem niciunul dintre noi împotrivă să primim 
bani şi să se realizeze ceva în municipiu dar axa aceasta prioritară şi programul acesta naŃional 
are ca scop mai multe aspecte ale vieŃii, şi economice, şi sociale, şi dezvoltare a infrastructurii. 
Nu ştiu, asta era prioritară, sistemul acesta integrat de reglementare a circulaŃiei? Nu am găsit 
alte priorităŃi pentru municipiul Deva sau probabil, să ne spună cineva dacă au fost veniŃi exact 
în scopul acesta de la Guvern, pe tema asta?! Eu aş fi văzut totuşi altă modalitate, mult mai 
eficientă şi mai oportună de a cheltui această sumă imensă pe care a dat-o Guvernul. 
 D-na Pârvu Daniela 
 Pe Axa prioritară unu sunt nişte domenii pe care se alocă bani. Sunt nişte domenii clare. 
Infrastructura urbană. Acest proiect Ńine de partea de infrastructura urbană, este un proiect care a 
fost aprobat prin planul de integrare dezvoltare urbană care a fost aprobat în luna martie şi este 
unul din cele 5 proiecte care deja au fost aprobate spre finalizare prin această axă. Noi acum 
suntem în cursul de pregătire a acelor proiecte care au fost deja aprobate şi cu care trebuie să 
mergem la finanŃare. Banii au fost alocaŃi ca sumă generală şi distribuiŃi pe fiecare proiect în 
parte, astfel încât să-i cheltuim pe toŃi. 
 
 Am considerat faptul că circulaŃia în municipiul Deva, totuşi în partea de circulaŃie rutieră 
din municipiul Deva există probleme. La orele de vârf aŃi văzut şi dumneavoastră situaŃia cu 
trecerile de pietoni, cu maşini foarte multe şi a fost unul dintre proiectele pe care l-ati  aprobat in 
cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana. 

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 14  consilieri prezenŃi. 
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 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.223/2010 
Punctul 2  

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

tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃie “Reabilitarea 
Parcului municipal Cetate”. 

Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Ar trebui să se trateze mai cu atenŃie tăierea unor arburi sau arbuşti care au o anumită 

vechime. Să nu se mai repete, după părerea mea, prostia care s-a făcut aici în zona centrală că    
s-au tăiat tuia aceia care au o vechime de vreo 50 de ani şi care mi se pare că sunt interzişi şi să 
fie tăiaŃi. Deci, mi se pare un act efectiv de demenŃă, nu ştiu cum să calific altfel. 

Nu ştiu cui serveşte asemenea tăieri şi ce se urmăreşte, pe cine a consultat cel care a făcut  
asemenea gesturi! Sunt o crimă, după părerea mea. Să nu se repete acest lucru şi în parc pentru 
că atunci singuri ne tăiem craca de sub picioare.  

Chiar aş dori un răspuns pe tema aceasta, cine a avut iniŃiativa, cine a executat aşa ceva. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
IniŃiativa a fost a noastră, a câtorva persoane din Primărie, binenŃeles că ne-am consultat  

cu cei de la SPIGM. Dorim o reabilitare a tuturor zonelor verzi din municipiul Deva. Ce se 
întâmplă pe centru este începutul unui program prin care dorim să reabilităm, aşa cum am spus, 
toate zonele verzi. O să fie plantat gazon, o să fie plantati alte tipuri de arbori. Acolo s-au curăŃat 
o parte din arborii care prezentau un risc pentru cetăŃeni, care erau deterioraŃi şi aproape uscaŃi. 
Gardul din acea zonă reprezenta un factor de risc şi deja devenise o problemă din punct de 
vedere al microbilor, gunoiului care era măturat de Salubritate în fiecare săptămână acolo.  
 
 
 

Dl.Borbeanu Simion 
 Răspunsul este nesatisfăcător pentru că nu se face amenajare mutilând centrul oraşului, 
tăind nişte repere istorice, pot să spun. DiscutaŃi cu cineva care se pricepe. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Este o lucrare în fază incipientă. 

Dl.Borbeanu Simion 
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 Tăierea unor arbuşti sau arbori cu valoare istorică, care au peste 50 de ani nu poŃi să-i tai 
aşa ca să faci amenajări de doi bani. Se putea Ńine cont de aceşti arbuşti care se integrau în 
amenajarea care o faceŃi. 
 Dl.David Ioan 
 Este vorba de parc acum, nu de restul, de parc. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Problema este ce s-a tăiat! Am încercat şi am avertizat să nu se mai taie. 
 Dl.David Ioan 
 S-au tăiat copaci care s-au rupt din cauza vremii sau mai ştiu eu ce. Într-adevăr există 
specii rare care au fost aduse nu ştiu de unde şi care se mai găsesc decât la Parcul Dentrologic de 
la Simeria. Problema este că la nivelul solului ştim cu toŃii ce este în parc, nu este zonă verde,  nu 
este amenajată, nu este alee făcută bine. De pe vremea împuşcatului nu s-a mai făcut mare lucru. 
Ideea este de a mobila şi de a reamenaja solul, nu tăierea copacilor. 

Dl.Borbeanu Simion 
 V-am avertizat să nu se mai taie specii rare care sunt protejate. 
 Dl.David Ioan 
 Cu siguranŃă că nu există intenŃia să se taie arbori plantaŃi de 100 de ani, să-l taie dacă 
este sănătos. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Uite că au fost. 
 Dl.łonea Vasile  
 A existat un precedent, s-a tăiat de aici un arbore valoros. 

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 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.224/2010 
Punctul 3  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de 

evaluare a performantelor manageriale precum si adoptarea regulamentului de organizare si 
desfasurare a evaluarii managementului pentru d-na Filip Vasu Lia MlădiŃa, Director al Casei de 
cultură „Dragan Muntean” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva. 

 
D-na Nicula Viorica  
Între timp, de la data elaborării proiectului de hotărâre, ne-au parvenit şi numele 

persoanelor reprezentante de la Biblioteca JudeŃeană în persoana doamnei LuminiŃa Vulcan, de 
la DirecŃia de Cultură în persoana domnului Brânduşa Mircea. Aş dori completarea articolului 1. 

Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Moş 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 14  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

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

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 14 voturi valabil exprimate, 14 voturi 
valabile. 

Comisia de evaluare a performanŃelor manageriale: 

- D-na Nicula Viorica – 14 voturi “pentru” 
- D-na Vulcan LuminiŃa – 13 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Brânduşa Mircea Călin – 13 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-ra Florea Roxana Ioana – 14 voturi “pentru” 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.225/2010 
Punctul 4  

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

investitii, Anexa la bugetul local al municipiului Deva. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Pe mine mă interesează trei străzi, că nu am avut timp să citesc. Este str. Nucet, str. 

Împăratul Traian şi drumul către Căprioara, str. Aurel Vlaicu. 
D-na Oprişiu Corina 

 Nu s-a  modificat nimic din lista. Dacă ne uităm în Expunerea de motive vedem exact ce 
s-a modificat iar doamna de la programe poate veni cu amănunte. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Atunci de ce mai votăm? 
 D-na Pârvu Daniela 
 La titlul 56 este o modificare. Modificarea constă în faptul că fiind un proiect mai mare, 
am hotărât pentru desfăşurarea cu uşurinŃă a finalizării, să-l facem în  2-3 proiecte mai mici. Asta 
este singura modificare care a intervenit în limita aceleaşi sume. 

 
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 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 



 6 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.226/2010 
Diverse 

Dl.łonea Vasile 
 La audienŃe, la Biroul parlamentar au venit câŃiva cetăŃeni care mi-au solicitat, mai ales 
că începe anul şcolar, pe site-ul Primăriei să fie afişată oferta de învăŃământ din municipiul Deva, 
pentru învăŃământ primar, gimnazial şi învăŃământ superior. Sunt oameni din afară care se 
interesează, probabil doresc să aducă copii la şcoală şi ei au mers firesc pe site-ul Primăriei ca să 
găsească. Nici pe Inspectorat nu au găsit lucrul acesta şi rog dacă se poate să fie puse pe site-ul 
Primăriei. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Mai mulŃi cetăŃeni din cartierul Dacia solicită amplasarea unor bănci la următoarele 
blocuri: bl.80, bl.28 sc.B, bl.6 sc.4, bl.33 sc.C şi pe str.CarpaŃi la bl.40 sc.3.  
 Dl.Moş Ovidiu 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 18 august 2010 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

    Moş Ovidiu               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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