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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 21 septembrie  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.1885/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul viceprimar Morar Marcel Nicolae, domnul 
viceprimar Costa Cosmin Cristian, doamna Oprişiu Corina - Administrator public, domnul 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 în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
19 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl. Ghergan Florian Săndel şi dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul viceprimar Morar Marcel Nicolae, 
domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, doamna Oprişiu Corina - Administrator public, domnul 
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 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 09 august 2010, 18 august 2010 si 08 
septembrie 2010 precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.  

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

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “înaintea fiecărei 
şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃei 
Consiliului local din data de 09 august 2010, 18 august 2010, 26 august 2010 şi 08 septembrie 
2010, însoŃite fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile 
asupra conŃinutului acestuia.  
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Sinteza procesului-verbal din 09 august 2010 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinară prin DispoziŃia Primarului nr.1673/2010, 
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 17 puncte si 2 puncte suplimentare. S-au adoptat 
19 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.204-222. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat 
până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  
09 august 2010.  

 
Sinteza procesului-verbal din 18 august 2010 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1762/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 14 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 4 puncte. S-au adoptat 4 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.223-226. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 
o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  18 august 2010.  
 

Sinteza procesului-verbal din 26 august 2010 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara de catre domnii consilieri Borbeanu 
Simion Sandu, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Tonea Vasile, Dobrean Robert, Oancea 
Florin Nicolae, Chisota Roxana, inregistrata in Primaria municipiului Deva sub nr.25712/2010. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi.  
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Moş Ovidiu.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei a fost înscris 1 punct si un punct suplimentar. Nu a fost adoptata 
nicio hotarare.  

 
Sinteza procesului-verbal din 08 septembrie 2010 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1858/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 15 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 7 puncte. S-au adoptat 7 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.227-233. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 
o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  08 septembrie 2010.  

 
Dl.Moş Ovidiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 09 august 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 09 august 2010 se aprobă cu unanimitatea de voturi 

a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 august 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 august 2010 se aprobă cu unanimitatea de voturi 

a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 26 august 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 26 august 2010 se aprobă cu unanimitatea de voturi 

a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 septembrie 2010. 
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Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 septembrie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 
voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.208/2010 privind 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   
2. 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, ulterior modificata; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.172/2010 privind aprobarea transmiterii 
in folosinta gratuita catre Episcopia Devei si Hunedoarei a imobilului situat in 
Deva, la intersectia str.Minerului cu str.Bejan; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.467/2009 privind 

alocarea si suportarea de la bugetul local al municipiului Deva a sumei de 40000 lei 
pentru achizitionarea serviciului „Proiectare rezistenta si instalatii” pentru loturile 
de teren atribuite tinerilor in vederea construirii de locuinte; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea concesiunii prin licitatie publica a parcarilor publice cu plata din 

municipiul Deva in scopul administrarii si exploatarii; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

7. Concesionarea prin licitatie publica a unui imobil-cladire cu teren aferent, in incinta 
PT27, in suprafata de 53,03 mp., din domeniul privat al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 42 mp., proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, pe B-dul Decebal, bl.F, parter; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

9. Aprobarea Actului aditional nr.2 de prelungire a duratei concesiunii la Contractul 
nr.881/2000; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea Actului aditional nr.2 de prelungire a duratei concesiunii la Contractul 

nr.882/2000; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

11. Actualizarea tarifului pentru o calatorie la transportul public local din municipiul 
Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Ajustarea tarifelor pentru lucrarile specifice de salubrizare practicate de catre SC 

Salubritate SA Deva;                    
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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13. Aprobarea pretului pentru apa potabila si a tarifului de canalizare – epurare din 
municipiul Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.445/2009 privind aprobarea pretului local 

al energiei termice facturate populatiei 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   
15. Aprobarea Regulamentului de contorizare individuala a utilizatorilor sistemului 

centralizat de termoficare a municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

16. Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.308/2006, ulterior 
modificată şi completată; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.140/2010, ulterior modificata; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.512/2002, cu modificarile 

ulterioare; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

19. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.473/2003, cu modificarile 
ulterioare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Modificarea Anexelor 1 si 2 la Hotararea Consiliului local nr.210/2010; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.190/2010;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.115/2010, cu modificarile 

ulterioare; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

23. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si 
completata; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte, aflate in 

administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea deducerii din plata chiriei datorate pe perioada de valabilitate a 

contractului de inchiriere a cheltuielilor aferente lucrarilor efectuate de chiriasa 
Hobean Valeria; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea pretului de vanzare pentru locuinta situata in imobilul ANL 1 din Deva, 

Aleea Motilor nr.2A, ap.39; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

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

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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28. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare pe Aleea 
Crinilor, bloc E9 din municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 

parcare in spatele blocului O1 si aleea acces catre Aleea Pacii din municipiul 
Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare 

pe B-dul Nicolae Balcescu intre bloc 17-19 din municipiul Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

31. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 
parcare pe Aleea Armatei din municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 

parcare pe Aleea Streiului, bloc 69 din municipiul Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

33. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 
parcare pe aleea Nuferilor, bloc D4  din municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 

parcare pe strada Minerului intre bloc 38-39 din municipiul Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

35. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 
parcare pe strada Cioclovina lânga bloc 15 din municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 

parcare pe strada Cernei la blocul E1A din municipiul Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

37. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 
nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare 
si selectionare a proiectelor; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
 
D-nul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
FaŃa de ordinea de zi prezentată propun următoarele: 

A. Suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajare platformă 

parcare pe Aleea Patriei, laterala  bloc E1 din municipiul Deva  
2. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajare platformă 

parcare pe Aleea Romanilor  din  municipiul Deva 
3. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajare parcare pe 

Aleea Crişului lângă bloc 45 din municipiul Deva  
4. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajare platformă 

parcare în cartierul Dacia, bloc C3  din municipiul Deva  
5. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajareplatformă 

parcare pe B-dul Nicolae Bălcescu în spatele bloc A  din municipiul Deva 
6. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010 ;  
7. Constituirea Societatii Comerciale Aqualand Deva SRL, cu asociat unic Municipiul 

Deva, reprezentata de Consiliul local al municipiului Deva ; 



 6 

8. Aprobarea suportarii din bugetul local a sumei de 24.200,00 lei de la Cap.5.3 – 
Cheltuieli diverse si neprevazute, din Devizul general aprobat prin Hotararea 
Consiliului local nr.203/2009, la investitia «Complex Aqua Land Deva« pentru 
efectuarea unor expertize la infrastructura Corpului principal, precum si expertizare 
fonica la Grupul de Cogenerare;      

        
B. Propun retragerea punctului 7 de pe ordinea de zi  precum şi discutarea proiectului 

de hotarare privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de 
finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de 
evaluare si selectionare a proiectelor, inscris pe ordinea de zi la punctul 37 ultimul pe 
ordinea de zi;    

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, modificata si completata.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 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, 28-36, pct.suplimentare 1-5,7 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 11-
15,37, pct. suplimentar 6,8 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:2-4, 6-10, 16-
27 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea pct.6,7,8, 37 necesita vot secret. 
 
Proiecte de hotărâri:   
Punctul 1 

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

Consiliului local nr.208/2010 privind 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. 

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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 234/2010 
 

Punctul 2 
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, ulterior modificata. 

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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 235/2010 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererilor de 
atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala in baza Legii nr.15/2003. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 236/2010 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.172/2010 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Episcopia 
Devei si Hunedoarei a imobilului situat in Deva, la intersectia str.Minerului cu str.Bejan. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.237/2010 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local al municipiului Deva nr.467/2009 privind alocarea si suportarea de la bugetul 
local al municipiului Deva a sumei de 40000 lei pentru achizitionarea serviciului „Proiectare 
rezistenta si instalatii” pentru loturile de teren atribuite tinerilor in vederea construirii de locuinte. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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D-na Chişotă Roxana 
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.238/2010 
 

Punctul 6 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin 
licitatie publica a parcarilor publice cu plata din municipiul Deva in scopul administrarii si 
exploatarii. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil, cu 2 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 2  

“abŃineri”. 
Dl. Cioroagă Miron 
Aş aduce următorul amendament: în lista parcărilor publice, parcarea din str. 22 Decembrie 

din faŃa Spitalului să rămână în folosinŃă gratuită cetăŃenilor. Până mai ieri, alaltăieri am dorit, iar 
 un coleg de-al noastru a propus ca toate parcările să rămână în folosinŃă gratuită şi eu cred că cel 
puŃin parcarea din faŃa Spitalului să rămână gratuită. Mai mult, dând în concesiune restul parcărilor 
cu plată din oraş - inclusiv parcarea din faŃa Spitalului, să fie întreŃinută şi amenajată de către 
concesionarul tuturor parcărilor, deci să aibă inclusiv obligaŃia aceasta, deci asta să-i fie trecut în 
Caietul de sarcini pentru a nu avea cheltuieli suplimentare. 
 Dl.David Ioan 
 Doresc să fac o completare. La Spital parchează foarte mulŃi cetăŃeni care lucrează acolo, 
medici, asistente, în sfârşit. Pentru aceştia să găsim o soluŃie de a le elibera un permis de parcare la 
Spital şi cei care nu au asemenea permis să nu staŃioneze mai mult de câteva ore. Deci, asta la 
înŃelegere cu cel care va prelua concesiunea, cel care va câştiga licitaŃia. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 La punctul 9 avem vot secret şi propun următoarea comisie. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 StaŃi că suntem la punctul 6. 
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 Dl. Oană Nicolae Dorin 
La articolul 9 de la punctul 6. Propun comisia să aibă următoarea componenŃă: Preşedinte - 

dl. Morar Marcel, Secretar - dl. Dobrean Robert, membri: dl.Cioroagă Miron, dl.Panduru Carol, 
dl.Pogocsan Ferdinand, dl. David Ioan şi dl. Birău Mircea. 
 Membrii supleanŃi: dl. Moş Ovidiu, dl.łonea Vasile, d-na Mermezan Ana Elena şi dl. 
Borbeanu Simion. 

Dl.Borbeanu Simion 
Să nu ne grăbim că poate nu trece. Mai este până atunci. 

 Dl. Moş Ovidiu 
 Supun la vot amendamentul propus. 

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

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 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.4al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  
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    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.9 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.12 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.13 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                     6 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl.Oancea Nicolae Florin,  

    dl.Lazăr Danil, dl.Moş Ovidiu, d-na Chişotă  

    Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

Punctul 7  
Retras de pe ordinea de zi 
 

Punctul 8  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 
directa a unui teren in suprafata de 42 mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, pe B-dul Decebal, bl.F, parter. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

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

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din comisia de negociere propun să facă parte: dl.Moş Ovidiu, dl.łonea Vasile, d-na 

Mermezan Ana Elena şi dl. Borbeanu Simion. 
Membrii supleanŃi propun pe: d-na Chişotă Roxana, dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Cuiava 

Dorel şi dl.Ghergan Florian 
Dl.Moş Ovidiu 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: La vot au participat 19 consilieri, au fost 18 voturi 

valabil exprimate şi 1 vot nul. 
Comisia de negociere: 

- Dl. Moş Ovidiu – 18 voturi “pentru” 
- Dl. łonea Vasile – 18 voturi “pentru” 
- D-na Mermezan Ana Elena – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Borbeanu Simion – 18 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria – 18 voturi “pentru” 
- D-na Jurj Daniela– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea– 18 voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi: 
- D-na Chişotă Roxana– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Costa Cosmin Cristian– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Cuiava Dorel– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Gehrgan Florian – 18 voturi “pentru” 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 239/2010 
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Punctul 9  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 

nr.2 de prelungire a duratei concesiunii la Contractul nr.881/2000. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.240/2010 
 

Punctul 10  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 

nr.2 de prelungire a duratei concesiunii la Contractul nr.882/2000. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 241/2010 
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Punctul 11 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru o 

calatorie la transportul public local din municipiul Deva. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl Birău Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Cuiava Dorel 
Propun ca autobuzele şi maxi taxi-urile care merg spre Real să ia şi bilete gratuite de la 

pensionari. MulŃi pensionari s-au plâns că şoferii le cer bani şi nu iau în considerare biletele 
gratuite. 

Dl. Moş Ovidiu  
 Supunem amendamentul la vot. 
 D-ra Dara Oana 
 Nu este amendament, nu este cazul. 

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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.242/2010 
 

Punctul 12  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru 

lucrarile specifice de salubrizare practicate de catre SC Salubritate SA Deva. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
Dl Birău Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Doresc să informez Consiliul local cu privire la situaŃia acestei societăŃi, unde reprezint 

Consiliul local, având acŃiuni în proporŃie de 17 % din capitalul social. În mod normal sunt la 
curent cu funcŃionarea societăŃii şi pot să dau foarte multe argumente şi documente în legătură cu 
situaŃia financiară. Vă rog să reŃineŃi că este a doua sau a treia oară, dacă nu mă înşel, când dorim 
să ajustăm puŃin tariful. Nu este vorba de o majorare de dragul majorării, este vorba de o ajustare 
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de tarif. Ajustările de tarif sunt permise la toate serviciile de gospodărire publică comunală din 3 în 
3 luni după legea serviciilor publice de gospodărire comunală. Cu alte cuvinte, cu această ajustare 
nu s-a încălcat legea, ci dimpotrivă, în spiritul legii s-a făcut ajustarea. Vă rog să reŃineŃi că este 
vorba de scumpirile la carburanŃi, este vorba de inflaŃie, este vorba de TVA, este vorba de o serie 
întreagă de modificări care depăşesc 3% din tariful practicat la un anumit moment dat. Legea 
serviciilor publice de gospodărire comunală prevede că ori de câte ori la un interval de 3 luni de 
zile influenŃele depăşesc cu 3% tariful practicat, acesta poate fi ajustat. Prin urmare, din nou atrag 
atenŃia că se află în parametrii permişi de lege.  

Vreau să mai adaug o chestiune pe care probabil unii dintre dumneavoastră au observat-o, 
dar nu-i acordă semnificaŃia care trebuie. Vin o serie întreagă de directive ale ComunităŃii 
Europene, în care ni se solicită un anumit tratament al gunoaielor, ni se solicită o anumită sortare a 
lor, ni se solicită de asemenea un ritm mai alert de colectare deci, de ridicare, de la locul de 
depozitare. De asemenea, tot în directive se prevede colectarea selectivă direct la sursă, deci direct 
acolo unde se produce gunoiul. Societatea a făcut foarte multe eforturi, în special în ultima 
perioadă. Se observă în oraş că au apărut tot felul de pubele unele pentru hârtie, altele pentru sticlă, 
altele pentru diferite produse care rezultă din urma folosirii,  din ambalaje, ş.a.m.d. Deci, s - a făcut 
un efort financiar. Efortul financiar trebuie continuat. Mi se pare total nepotrivit să nu aprobăm 
această ajustare de tarif, în condiŃiile în care societatea percepe aceiaşi bani şi plăteşte un TVA de 
24%.  
 Mai departe, în al doilea rând, din documentele pe care societatea le are – ştiŃi că tariful 
este pe persoană, nu este pe locuinŃă sau ştiu eu, la fiecare locuinŃă se întreabă “câte persoane 
locuiesc aici?”. Deva, dacă nu mă înşel, după statistici are 68-69 de mii, aproape 70 de mii de 
locuitori. Societatea Salubritate încasează bani pentru 50 de mii. Deci, aici o chestiune, probabil 
stă şi în puterea noastră să luăm nişte măsuri pentru ca această situaŃie să nu mai dureze. 
 În al treilea rând sau în al patrulea rând, este absolut absurd să consideri că un patron – cine 
ar fi el – vine să facă nu ştiu ce, să-Ńi ia gunoiul din faŃa casei şi el să nu câştige nimic. Mi se pare 
aşa….Probabil că eu şi domnul łonea - care am fost educaŃi, am făcut o economie politică 
serioasă, munca era împărŃită, muncă pentru sine, muncă pentru societate, muncă pentru mai ştiu 
eu ce, nu exista profitul şi nici acumulările de avere ş.a.m.d. Vremurile s-au cam schimbat, suntem 
nevoiŃi să  le înŃelegem.  

Vreau să mai precizez că această lipsă de înŃelegere a unora dintre noi se datorează 
efortului de a nu înŃelege ce se întâmplă. În vechime, grecii, ulterior romanii, spuneau despre cei 
care nu le înŃelegeau lupta că sunt barbari. În înŃelesul vechi, barbar înseamnă acela care nu 
înŃelege. Este păcat să barbarizăm gunoaiele şi să barbarizăm societatea de apă atâta timp cât nu 
înŃelegem ce se întâmplă acolo. 
 Dl.Kovacs Francisc  
 DaŃi un exemplu de barbar! 
 Dl.David Ioan 
 Dacă noi continuăm să ne facem capital politic, pe ştiu eu ce, situaŃia că suntem în criză, că 
ştiu eu oamenii nu au bani ş.a.m.d., înseamnă că zi de zi ar trebui să se producă mai puŃin gunoi, 
dar de la zi la zi, sau de la lună la lună sau mai bine zis la intervalul de 6 luni, gunoiul este mult 
mult mai mult. 
 Pe de altă parte, mai pun o întrebare şi cu asta vă las să răspundeŃi. De la revoluŃie încoace 
în toate apartamentele sau în 90% din apartamente, s-a dat tencuiala jos, s-a pus gresie, s-a pus 
faianŃă, s-au făcut ziduri ş.a.m.d. Vă întreb, unde este acel moloz? O parte în canalizare – că 
urmează tariful de canalizare - şi o parte la groapa de gunoi. A plătit cineva? Să ştiŃi că sunt mii de 
tone. Nu a plătit nimeni! 
 Dl.łonea Vasile 
 StimaŃi colegi, mie mi se pare că cererea societăŃii de a se majora încă o dată, de a mări 
preŃurile, este o sfidare la adresa populaŃiei municipiului Deva. Pe lângă faptul că există această 
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neruşinare, această hotărâre pe care o propune este şi ilegală. Mă surprinde faptul că reprezentantul 
nostru în Consiliul de administraŃie în loc să Ńină cu legea şi să Ńină cu contribuabilul, se preocupă 
de profitul patronului. Probabil că nu chiar degeaba. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Sunt cam multe gunoaie în oraşul acesta! 
 Dl.łonea Vasile  
 Să vă demonstrez de ce este şi ilegală. UitaŃi-vă prima operaŃiune pe care o facem: 
colectare transport şi prelucrare. PreŃul vechi era 95 lei, preŃul nou propus este 111 mii de lei. Ce 
include această diferenŃă?! Include aşa: rata inflaŃiei 6,47 %, creşterea TVA-ului şi atenŃie aici de 
la 19 % la 24 %, creşterea semnificativă a carburanŃilor ş.a.m.d. Dar, dacă trecem foaia pe partea 
cealaltă vedem aşa, că tariful acesta de 111 lei care avea aplicate - inclusiv diferenŃa de TVA, i se 
mai aplică o dată TVA. Ia uitaŃi-vă, i se mai aplică o dată TVA! Spune aşa: tarifelor li se va aplica 
TVA conform prevederilor legale ş.a.m.d.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte, nu scurtaŃi intervenŃia domnului łonea?! 
 Dl.łonea Vasile 

Deci, mi se pare şi ilegală. În afara faptului că atentează la banul public, mi se pare şi 
ilegală. Vreau să vă amintesc că s-au mai majorat o dată tarifele pe uşa din dos şi atunci. Nu s-a 
putut aplica o majorare directă şi s-a procedat la extinderea suprafeŃei de măturat, am început să 
stropim şi străzile unde era pietriş prin Bârcea Mică, vă aduceŃi foarte bine aminte lucrurile acesta 
şi acum vine cu neruşinare a doua oară şi iarăşi ne propune o creştere de tarif. Nu nouă de fapt, 
populaŃiei. PopulaŃia va plăti! Dacă dumneavoastră sunteŃi de acord… Banul este public, se strânge 
de la oameni. 

Dl.Cuiava Dorel 
Nu este public dacă plăteşte populaŃia, domnule łonea. 

 Dl.łonea Vasile 
PopulaŃia face parte din public. 
Dl.Cuiava Dorel 
La frizer este tot ban public? 

 Dl.łonea Vasile 
Deci, încă o dată vă spun, veŃi vota jecmănirea cetăŃeanului din Deva în folosul şi pentru 

profitul - citez din domnul David -  “a patronului de la SC Salubritate SA”. 
Dl.Borbeanu Simion 
Probabil că există anumite justificări pentru o majorare, să spunem între anumite limite a 

tarifului. Eu vreau altceva să subliniez, ce se întâmplă, dacă poate cineva să mă lămurească, cu 
aceste containere pentru gunoi care sunt amplasate exact în locuri unde ar trebui să nu fie, 
respectiv intersecŃiile din centrul oraşului, în faŃa statuilor. Eu ştiu că gunoiul este un lucru care în 
mod normal se Ńine mai discret, când se duce omul la gunoi se duce în papuci de casă, în halat, nu 
poŃi să mergi în intersecŃii sau în pieŃele oraşului cu coşul de gunoi. Felul în care ele sunt 
amplasate mi se pare total neproductiv, pe lângă faptul că arată urât în oraş, sunt confecŃionate din 
plastic, cu culori …Nimeni nu zice să nu se facă colectarea gunoiului diferenŃiat, dar unde sunt 
puse, este ca nuca în perete. Eu cred că ar trebui puse în spatele blocurilor, în curŃile interioare ale 
blocurilor. Cineva poate să spună de ce sunt puse tocmai acolo? 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Da, o să le ascundem. O să le punem în spatele blocurilor. La fel o să facem şi cu coşurile 

de gunoi din stradă. Dacă iniŃiaŃi un proiect de hotărâre, le mutăm în spate. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Vreau să vă spun că, colectarea selectivă a gunoiului este o acŃiune prin care firma de 
salubritate în strânsă legătură cu Primăria Deva, a dorit să o promoveze. Tipul acesta de containere 
care sunt noi şi au un aspect altfel decât cele ştiute - şi locul de amplasare a fost stabilit tocmai ca 
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să atragă atenŃia. Vor sta pe o perioadă limitată, cetăŃenii noştri şi noi, nimeni nu o să meargă în 
papuci de casă acolo. Ele vor sta acolo până maxim 15 octombrie, când se termină acŃiunea. O să 
ne spună doamna exact cât de multe sticle din containerele de plastic s-au ridicat de acolo. 
 Deci, este o acŃiune tocmai ca să atragă atenŃia. Ca pas următor, firmă de salubritate, o să 
facă colectarea selectivă de la toate asociaŃiile de proprietari, de la toate scările de bloc. Acesta este 
pasul următor şi atunci containerele pentru un termen - care nu ştim care este, în funcŃie şi de 
posibilităŃile materiale ale firmei, aceste containere vor apărea la fiecare bloc, nu numai la fiecare 
rampă de gunoi. De aceea au fost puse acolo. Sunt noi, au un aspect care atrage atenŃia tocmai 
pentru că începe un proces de educaŃie de lungă durată pentru colectarea selectivă a gunoiului.  
 Ştim că nu este cel mai bun loc în faŃă la “cal” sau lângă o statuie sau chiar în intersecŃie, 
dar se pare că pentru moment şi-au atins scopul: acela de a atrage atenŃia şi a trezi interesul. 
 D-na Dana Giura - reprezentant SC Salubritate SA 
 Voiam să vă spun că aşa cum a precizat şi doamna Oprişiu, acestea fac parte dintr-un  scop 
educativ. Sunt numai temporare. Vă promitem că în cel mai scurt timp, atunci când populaŃia va fi 
cât mai pregătită le vom muta  în locuri mai ascunde. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Cum o să stabiliŃi?  
 D-na Dana Giura - reprezentant SC Salubritate SA 
 În funcŃie de cantitatea pe care o ridicăm din ele, este uşor de dedus când este pregătită 
populaŃia. 
 Vroiam să-i mulŃumesc domnului David că mi-a uşurat foarte mult situaŃia şi să vă spun că 
de fapt ajustarea tarifului pe care am cerut-o este absolut rezonabilă. Vreau să vă spun că S.C. 
Salubritate în anul care a trecut de la stabilirea vechiului tarif prin licitaŃie până în acest moment şi-
a dublat numărul de maşini şi utilaje din parcul auto. Când spun că s-a dublat numărul să vă gândiŃi 
că, cheltuielile cu combustibilul din momentul 1 august 2009 la momentul 1 iulie 2010 sunt 
automat duble. Toate cheltuielile care Ńin de întreŃinerea parcului auto au crescut automat. 

Să ştiŃi domnule łonea, că banii aceştia nu se vor duce nici la creşterea salarilor 
angajaŃiilor şi nici în altă parte. Dacă v-aŃi uitat atent peste documentaŃie aŃi văzut că profitul creşte 
cu un procent infim. Îmi pare rău că dumneavoastră aveŃi ceva cu patronul de la Salubritate, dar 
trebuie să vă gândiŃi că acolo lucrează 120 de oameni, deci în afară de domnul care deŃine 
majoritatea acŃiunilor, dumneavoastră loviŃi în nişte oameni. Vreau să vă spun că 80 dintre ei sunt 
oameni dintr-o categorie socială care dacă nu ar mai fi angajaŃii salubrităŃii nu ar fi bine deloc 
pentru oraş. 

Dl.Kovacs Francisc 
Vreau să vă reamintesc că din 2007, vechea legislatură a scos patru proiecte de hotărâri 

care au fost votate de toŃi consilierii, privind salubritatea. Nu au trecut nici 3 luni şi aceiaşi echipă 
– dl. łonea şi nu mai Ńin minte cine – au desfiinŃat acele hotărâri şi problema salubrităŃii a rămas în 
aer. Acum, când se asigură o calitate altfel a vieŃii din Deva, ultra modernă prin utilajele pe care le 
au şi nu se mai cară cu remorca şi cu tractorul - şi ştiŃi fiecare cum se ducea înainte, întotdeauna se 
găseşte cineva să pună piedică. Vreau să vă spun că majoritatea hotărârilor luate în Consiliul local  
promovate de domnul Primar Mircia Muntean au fost atacate de către domnul łonea. Acum şi eu 
l-am atacat de multe ori, dar eu puneam problema altfel, să le facem din fonduri europene pentru 
că ne stă la îndemână. 

Acum toŃi devenii, absolut toŃi, am şi eu rude prin alte părŃi, ne lăudăm cu cetatea, ne 
lăudăm cu piaŃa din mijlocul oraşului. Câte oraşe nu ar dori să aibă o piaŃă cum are Deva sau să se 
modernizeze Dealul CetăŃii şi atâtea şi atâtea alte probleme?! 

Întotdeauna s-au gândit să facă populism cu toate că mai sunt am înŃeles vreo 5 ani până la 
alegeri, nu se fac alegeri acum că suntem în criză. Începem propaganda electorală... 

Atât mai vreau să vă spun. Până când domnul łonea nu iese în presă şi îşi cere iertare de la  
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mine, îl consider în continuare un coleg mincinos. A zis că a fost membru la Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor, nu a fost niciodată. Nici nu avea vârstă de pensionare. În continuare eu 
spun că unui asemenea om să nu-i dăm crezare. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Consider că domnul łonea m-a atacat când a făcut afirmaŃia că acest proiect de hotărâre 

este nelegal. 
Dl. Moş Ovidiu  
Care? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Proiectul numărul 12. Noi, Comisia juridică, am dat aviz legal şi dânsul pretinde că acest 

proiect este nelegal. Păi, să se uite domnul łonea şi să vadă că TVA-ul, creşterea TVA-ului este 
numai ca motiv de ajustare a preŃului, iar TVA-ul în sine nu este element de referinŃă pentru 
calculul preŃului. TVA-ul se aplică la preŃul final. Deci, nu este aplicat TVA-ul de două ori cum 
pretinde dânsul, ca să fie motiv de nelegalitate. Deci să se uite să vadă că TVA-ul nu este element 
de preŃ. Se aplică la preŃul calculat, nu este aplicare de două ori a TVA-ului. 

Dl. Moş Ovidiu  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
            Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Cer consemnarea nominală a voturilor. 
 Dl. Moş Ovidiu 

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

                     4 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

               Moş Ovidiu şi d-na Chişotă Roxana) şi 

                                             3 abŃineri (dl.Borbeanu Simion, dl. Lazăr Danil şi dl.  

 Pogocsan Ferdinand) 

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

                     4 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

               Moş Ovidiu şi d-na Chişotă Roxana) şi 

                                             3 abŃineri (dl.Borbeanu Simion, dl. Lazăr Danil şi dl.  

 Pogocsan Ferdinand) 

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

                     4 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

               Moş Ovidiu şi d-na Chişotă Roxana) şi 

                                             3 abŃineri (dl.Borbeanu Simion, dl. Lazăr Danil şi dl.  

 Pogocsan Ferdinand) 

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

                     4 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

               Moş Ovidiu şi d-na Chişotă Roxana) şi 

                                             3 abŃineri (dl.Borbeanu Simion, dl. Lazăr Danil şi dl.  

 Pogocsan Ferdinand) 

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

                     4 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

               Moş Ovidiu şi d-na Chişotă Roxana) şi 

                                             3 abŃineri (dl.Borbeanu Simion, dl. Lazăr Danil şi dl.  

 Pogocsan Ferdinand) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     4 voturi împotrivă (dl.łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

               Moş Ovidiu şi d-na Chişotă Roxana) şi 

                                             3 abŃineri (dl.Borbeanu Simion, dl. Lazăr Danil şi dl.  

 Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 243/2010 
 

Punctul 13 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  aprobarea pretului pentru apa 

potabila si a tarifului de canalizare – epurare din municipiul Deva. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl Birau Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Nu este o majorare de tarif în sensul că s-a majorat, că bla-bla, că aia, că aia, că nu ştiu ce.  
Deci, acum 3 ani noi am semnat un contract de delegare de gestiune, noi Consiliul local, 

pentru Apaprod în care ne-am angajat alături de toate celelalte localităŃi care s-au asociat în 
vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară, să susŃinem un program de investiŃii 
cu bani de la comunitatea europeană. Acel program de investiŃii se derulează, este programul ISPA 
care este spre final şi urmează încă o etapă, aşa numitele fonduri de coeziune.  

La fondurile de coeziune grand-ul este ceva mai mare şi sarcinile sunt mai grele pentru 
operator, dar pe programul ISPA şi pe acest program pentru obŃinerea fondurilor de coeziune, 
Consiliul local Deva s-a anjagat să respecte o majorare de tarif progresivă în fiecare an cu data de 
1 iunie.  

Deci, la anul cu data de 1 iunie se va solicita o nouă majorare de tarif, nu mult 2-3 procente 
la care se va adăuga şi inflaŃia ca şi acum de altfel, iar în 2012 tariful va fi  egalizat  pentru 
celelalte localităŃi, deci se va ajunge la un tarif unic imediat după 2012 dacă nu în 2012.  

Prin urmare, noi ne-am declarat de acord cu această majorare de tarif, ar fi inutil să o 
boicotăm acum. 
 Dl.łonea Vasile 
 Mie mi se pare din start de bun simŃ, dar voi vota “împotrivă” şi o să motivez de ce. Pentru 
că dacă aş vota “pentru” ar însemna să fiu de acord cu măsurile împotriva populaŃiei luate de 
actualul Guvern incompetent, pentru că diferenŃa de preŃ este rezultatul majorării TVA şi rezultatul 
inflaŃiei fără precedent într-o perioadă de criză şi ar însemna să fiu de acord, să girăm prin votul 
nostru ceea ce nu a reuşit să facă acest Guvern, şi să punem  în cârca populaŃiei incompetenŃa lui.  
De aceea nu sunt de acord! Nu operatorul este de vină aici.  

Dacă ar veni cu o creştere rezultată din lucrările făcute, din compensarea lor în timp cum 
spuneŃi, voi fi total de acord, dar aici ar însemna să girez cu votul meu incompetenŃa actualului 
Guvern. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 CompetenŃa Guvernului! Uite unde se găseşte competenŃa, la domnul łonea. 
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 Dl.David Ioan 
 Aş mai avea o observaŃie, de data aceasta referitor la textul din hotărâre. Deci, aprobă 
preŃul pentru apă, aprobă preŃul pentru asta. Articolul 3: “PreŃurile şi tarifele aprobare la art.1 şi 2 
se vor aplica de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.  

Ca şef de departament comercial, articolul acesta ne încurcă foarte tare. În ce sens?! Nu pot 
la data intrării hotărârii să fac jumătate de lună sau trei sferturi de lună la un tarif şi cealaltă la altul. 
Deci, propunerea mea este să dăm formularea următoare: “PreŃurile şi tarifele aprobare la art.1 şi 2 
se vor aplica cu facturarea lunii septembrie”.  

Asta înseamnă după 1 octombrie. Sunt respectate toate termenele în felul acesta. 
 Dl.Panduru Carol 
 După 1 octombrie. 
 Dl.David Ioan 
 Păi cu 1 octombrie că  facturarea lunii septembrie se face în octombrie.  

Nu se poate aplica 2 zile dintr-o lună, Panduru, că ne-au înebunit. Tu ştii că dau 50 de mii 
de facturi?! 
 Dl.Panduru Carol 
 Atunci când vine factura  în noiembrie pe octombrie. 

Dl.David Ioan 
VedeŃi preŃurile şi tarifele aprobate la art.1 şi 2 şi modificăm art.3 “se aplică cu facturarea  

aferentă lunii septembrie”. 
 Dl. Moş Ovidiu  

Supun la vot amendamentul domnului David Ioan. 
   S-a votat cu 11 voturi pentru  

 şi  8 voturi împotrivă  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 244/2010 
 
 
 



 21 

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

Consiliului local nr.445/2009 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate 
populatiei 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. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl Birau Mircea  
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.245/2010 
 

Punctul 15 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

contorizare individuala a utilizatorilor sistemului centralizat de termoficare a municipiului Deva; 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl Birău Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o propunere de modificare la 

Anexa, lit. C, pct.7. Modificarea o propunem în sensul următor:”AchiziŃia materialelor şi 
echipamentelor (contorii) necesare realizării contorizării individuale de energie termică se va face 
de către AsociaŃia de Proprietari prin intermediul lui SC Electrocentrale SA pe baza unui contract 
de comision, cu comision zero”, adică prin intermediul lui Electrocentrale în ideea că ei vor obŃine 
preŃuri mult mai reduse decât dacă şi-ar fi achiziŃionat direct. 

Dl. Moş Ovidiu  
            Supun la vot propunerea făcută de d-na Nicula. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.246/2010 
 

Punctul 16  
Dl.Viceprimar Morar Marcel 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.308/2006, ulterior modificată şi completată. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.  łonea 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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.247 /2010 
 

Punctul 17  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.140/2010, ulterior modificata. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl. łonea 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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.248 /2010 
 

Punctul 18  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.512/2002, cu modificarile ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea 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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.249/2010 
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Punctul 19  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.473/2003, cu modificarile ulterioare.  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea 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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 250/2010 
 

Punctul 20  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 si 2 
la Hotararea Consiliului local nr.210/2010. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 251/2010 
 

Punctul 21  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotararii 
Consiliului local nr.190/2010. 

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 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 252/2010 
 

Punctul 22  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.115/2010, cu modificarile ulterioare. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea 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 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 253/2010 
 

Punctul 23 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si completata. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea 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 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 254/2010 
 

Punctul 24  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii spatiilor 

cu alta destinatie decat aceea de locuinte, aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 255/2010 
 

Punctul 25  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deducerii din plata 

chiriei datorate pe perioada de valabilitate a contractului de inchiriere a cheltuielilor aferente 
lucrarilor efectuate de chiriasa Hobean Valeria. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 256/2010 
 

Punctul 26  
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.39. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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D-na Chişotă Roxana 
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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 257/2010 
 

Punctul 27 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 

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

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică 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 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.258/2010 
 

           Punctul 28  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare pe Aleea Crinilor, bloc E9 din municipiul Deva”. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Exact cum am discutat ieri în comisii, am stabilit ca astăzi la ora 10 să ne prezentăm -

consilierii locali cu cei din compartimentul de specialitate care au întocmit documentaŃia pentru 
aceste proiecte de hotărâri. Ne-am prezentat. Este vorba de 14 hotărâri. Am avut o neplăcută 
surpriză şi vă informăm şi pe dumneavoastră că au fost 10 consilieri care nu au fost alături de noi. 
Vă informăm că din cele 14, 3 sau 4 care ne sunt sau vă sunt propuse şi dumneavoastră spre a fi 
aprobate, au fost - nu aş spune reabilitate, au  fost construite în urmă cu 1 sau 2 ani de zile, 
asfaltate, marcate. Există contracte încheiate între AsociaŃia de proprietari şi Primărie, iar prin 
aceste proiecte de hotărâri ni se solicită să aprobăm nişte sume cuprinse între 600 de milioane şi 
800 de milioane lei vechi pentru a se construi alte parcări. Am întrebat şi noi care este motivaŃia, 
nu ni s-a răspuns şi din acest motiv eu voi vota “împotrivă” la toate aceste 14 puncte. Sunt de 
acord cu orice parcare pentru că este un deficit de locuri de parcare în Deva, dar sumele mi se par 
exorbitante. Am făcut un calcul, pentru că am şi întrebat o firmă de specialitate cât este un metru 
pătrat de parcare. Cu siguranŃă suma de 600 de milioane, 700 de milioane, 800 de milioane lei 
vechi este umflată cel puŃin de 10 ori. 
 Deci, este motivul pentru care voi vota “împotrivă” la aceste proiecte. Când se vor reface 
studiile de fezabilitate şi va fi un preŃ corect, voi vota la acele proiecte, pentru acele parcări care se 
află între blocuri şi au şi viza de la Mediu - pentru că marea majoritate sunt în zona verde, atunci 
voi vota “pentru”. Până atunci voi vota “împotrivă”. 
 Dl.łonea Vasile  

Mă surprinde ce am constatat pe teren. S-au constatat în teren parcări gata făcute pentru 
care se cere acum să mai plătim încă o dată. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 De exemplu, dacă mergeŃi în spate la Restaurantul Dunărea, parcarea costă 780 de 
milioane, parcarea gata făcută. Este fotografiată de toŃi, filmată, a fost azi dimineaŃă şi presa. Deci 
780 de milioane plus TVA, parcare făcută, pregătită să fie dată cadou cuiva.  
 Şi în spate la Patria puteŃi să verificaŃi, parcare gata făcută, mă rog, nu ştiu de ce, 400 de 
milioane şi asta. PuteŃi să verificaŃi, nu este nici o problemă. 
 Dl. łonea Vasile 
 Practica de a ne pune în faŃa faptului împlinit a domnului Primar este veche. Asta denotă o 
oarecare sfidare şi cum am mai spus o dată, după prea multe mandate crezi că oraşul este al tău şi 
tu eşti oraşul. De aceea se vine cu neruşinare, ni se mai propune o păcăleală, se mai propune o dată 
un lucru gata făcut şi probabil şi plătit. Eu nu înŃeleg de ce a făcut treaba aceasta când orice proiect 
de parcări, de amenajări de noi parcări a fost întotdeauna aprobat, nu a fost nici un consilier să se 
opună vreodată, deşi preŃurile, dacă ne uităm în urmă, întotdeauna au fost mult exagerate, mult 
exagerate preŃurile, dar spre binele populaŃiei de multe ori am înghiŃit şi am trecut şi peste aspectul 
acesta cu preŃul. Dar, ca să vii să propui parcări gata făcute şi încă o dată plătite…Vă rog să 
definiŃi dumneavoastră atitudinea asta şi acŃiunea asta. Mie îmi este greu să o definesc, cred că se 
încadrează undeva pe la penal şi v-aş ruga să fiŃi foarte atenŃi cum votaŃi, v-aş ruga să fiŃi foarte 
atenŃi cum votaŃi. Dumneavoastră care v-aŃi învăŃat cu lucrurile astea şi vi se pare un lucru firesc, 
probabil că vi se pare normal aşa ceva. Eu nu sunt educat în spiritul acesta. 
 Dl.David Ioan 
 Domnule, eu spun o singură chestiune, dau aici exemplu. Valoare estimată a lucrării, 
parcare pe Aleea Crinilor, bl.E9,  din municipiul Deva conform devizului general este de 89,410 
mii lei din care C+M: 78,0527 mii lei. Eu zic că este foarte puŃin, că ar fi putut să fie mult mai 
mult. Sau, vine colegul Cuiava şi spune că se putea face la jumătate de bani. Cine are autoritate în 
materia asta? Eu cred că cel care ne-a pus documentul la dispoziŃie. Prin urmare, eu consider că 
parcările sunt mai mult decât necesare în Deva. Faptul că votez o cifră eronată, nu este vina mea. 
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Deci, am ajuns la D.N.A. în situaŃia aceasta. “Domnule, mie ce mi s-a pus pe masă, eu am votat 
conform convingerii mele. Nu pot să spun că este scump, că se aruncă banii pe geam” dovadă că a 
3 parcare sau că a 5-a parcare sau că parcarea care este făcută o vom face din nou. Îmi pare foarte 
rău, dar eu o să votez pentru că responsabilitatea pentru cifrele acestea - dacă într-adevăr sunt 
eronate nu este a mea şi nu este a nici unui consilier, nu este nici a celui care spune că nu votează 
şi nici a celui care spune că votează. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Vreau să întreb şi eu, dacă parcarea există, dacă s-a dovedit că există cum putem să o mai 
luăm în discuŃie, cum putem să mai facem un studiu de fezabilitate să mai plătim o dată, suntem 
nebuni la cap? Adică, o parcare care există, dacă s-a văzut în teren că există…cum mai votăm o 
dată? 
 Dl.Codrin Gabriel 
 Problema care se pune la parcarea dintre bl.17 şi bl.19 de pe Bălcescu, în spate la Dunărea. 
Acolo există o parcare, dar se doreşte extinderea ei în lateral, atât pe stânga cât şi pe dreapta. Sunt 
20 de locuri de parcare. Acum sunt amenajate câteva. De 2 ani de zile au fost câteva trasate acolo, 
asfaltate, atât. Se extinde în stânga şi dreapta pe zona verde şi se vor face cu pavele. Se extinde 
suprafaŃa, este altă suprafaŃă, este altceva. 
 Dl.Răchită Ciprian 
 Toate aceste studii de fezabilitate s-au întocmit cu respectarea normelor în vigoare privind 
aprobarea cheltuielilor publice, din fonduri publice. Într-adevăr costul este puŃin mai ridicat pentru 
că aceste parcări nu presupun o simplă asfaltare, se toarnă un strat de asfalt, presupune refacerea 
infrastructurii, a zonei verzi adiacente, a trotuarelor din jurul parcării şi toate se execută pe sistem 
de dale ecologice, înierbate, întrucât majoritatea sunt în zonele dintre blocuri, unde cei de la Mediu 
nu ne dau voie să lucrăm decât pe acest sistem. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 7 milioane pe metru pătrat la o parcare vi se pare puŃin?! 7 milioane! 
 Dl.Răchită Ciprian 
 În momentul de faŃă pe un loc de parcare se obŃine 1 milion de lei, deci se recuperează 
aceşti bani de la locatari. 
 Dl.Birău Mircea  
 Ajung la concluzia că nu sunt edificaŃi nici consilierii, nici aparatul de specialitate al 
Primăriei despre ce este vorba. Propun să se facă o analiză corectă a suprafeŃelor care sunt propuse 
pentru studii de fezabilitate şi realizarea acestor parcări, respectiv să se amâne toate punctele 
respective şi  în urma analizei să putem să decidem. Este propunerea mea. 
 D-na Oprişiu Corina – Administrator public 
 Să dăm cuvântul domnului care a făcut studiile de fezabilitate, ca să ne spună pe ce s-a 
bazat în momentul în care a înaintat documentaŃia. 
 Dl.Lupu Alexandru 
 Extinderea parcărilor presupune lucrări de extindere a suprafeŃei existente, suprafaŃă 
existentă care a fost modernizată acum 2 ani în soluŃie de beton asfaltic. ViaŃa unui beton asfaltic 
are între 3 şi 5 ani, platforma modificărilor, dimensiunile, evacuarea şi colectarea apelor pluviale 
nu mai  poate fi realizată tot în felul în care s-a realizat până acum deşi la suprafaŃa existentă 
trebuie să se aducă o reprofilare pentru ca apele să poată să fie în condiŃiile noi evacuate. Nu sunt 
cuprinse în proiect cheltuieli cu organizarea de şantier. Zonele verzi adiacente parcării se distrug. 
Sunt cuprinse refacerea zonei verzi care a fost afectată la parametrii iniŃiali. Asfaltul existent care a 
fost asigură locurile, o marcare a locurilor de parcare prin marcaj, marcaj care în1-2 ani se şterge. 
Nu există un concept comun şi sigur că o delimitare mai exactă este un pavaj pe suprafaŃa 
existentă. 
 PreŃurile care au fost, se regăsesc în evaluarea cheltuielilor, sunt preŃuri medii care au fost 
pe piaŃă şi la alte lucrări similare. 
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 Dl. Birău Mircea 
 Revin asupra celor expuse mai înainte, cred că nu s-a înŃeles. Să ne uităm ce face ISPA cu 
toate parcările care le-a făcut în municipiul Deva. LuaŃi la rând toate bulevardele. De exemplu, 22 
Decembrie, tot ce am făcut ecologic până acum sunt mormane de pământ. Nu ştiu cine le va mai 
aduce la faza dinainte, cum au fost iniŃial. Nu ştiu dacă aparatul Primăriei s-a dus să pozeze, să 
arate cum au fost amplasamentele predate la începutul lucrării şi cum le lasă ISPA după aceste 
lucrări. Acelaş lucru s-a întâmplat şi cu parcările ecologice pe care le-am făcut pe bulevardele din 
oraş. Deci, rugămintea mea este să analizăm serios această situaŃie şi să venim cu lucruri foarte 
complete şi foarte clare la ceea ce vrem să executăm. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 În legătură cu problemele tehnice care spuneŃi că apar cu scurgerea apelor, la ce pantă sunt 
proiectate parcările ca să se scurgă? În jur de 2 %, nu? 
 Dl.Lupu Alexandru 
 0,5 minim şi 1,5 %. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Am înŃeles, ele au asigurată o scurgere în momentul de faŃă, am înŃeles, da?! În momentul 
în care ele sunt extinse, se modifică în altă direcŃie scurgerea apei. Nu ştiu de ce se afectează 
parcarea care există pentru că, acum cum să spun, întâmplător sunt şi eu de specialitate şi gogoşi 
din astea chiar nu merg! ÎnŃelegeŃi?! Sunt gogoşi, astea în momentul în care veniŃi să-mi spuneŃi că 
o parcare care este prevăzută cu scurgere are o pantă, în momentul în care dumneavoastră faceŃi o 
extindere a ei trebuie să-i faceŃi o altă pantă ori care formează o dolie ori dacă nu în exterior, nu? 
Nu sunt costuri suplimentare la treaba aceasta, îmi pare rău. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Mie îmi pare rău că nu am putut să particip la întâlnirea de astăzi, chiar aş vrea să întreb 
cine a fost astăzi? 
 Dl.Moş Ovidiu 
 A fost domnul Pogocsan, eu, Oancea şi… 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Vreau să vă întreb dacă la toate cele 14 obiective pentru lucrări de parcări aŃi avut şi 
planurile de amplasament? 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Da, au fost şi cei de la compartimentul de specialitate. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Pentru că mă gândeam că totuşi E9 de pe Aleea Crinilor este mare, deci aŃi fost foarte 
edificaŃi. Eu nu am prea fost edificată mai ales acum când văd preŃurile astea, mi se par mici. 
Vedeam altădată, acum 1-2 ani vă mai amintiŃi când făceam giratorii cu 200 şi ceva de mii de euro 
fără TVA şi votaŃi aici, eraŃi toŃi… 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Lucrările acestea se încredinŃează direct. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Şi alea se încredinŃau cum, domnule? Ia să vedem, cum?! Atunci cine se grăbea să le 
voteze?! HaideŃi să mergem o dată când putem toŃi, după-amiaza. DimineaŃa unii dintre noi 
mergem la muncă. HaideŃi să mergem după-amiază, să mergem toŃi, că altădată spuneaŃi că nu 
aveŃi ce face pe acasă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Aceste proiecte, că vă tot legaŃi de modul în care aparatul de specialitate a consiliului a 
întocmit Expunerea de motive şi Referatul, când mai avem asemenea situaŃii, eu, cer aparatului să 
facă o Expunere de motive şi un Referat complet. Adică, din Expunerea de motive şi din Referat să 
rezulte că există amenajată parcare în baza Hotărârii Consiliului local din 2006, numărul 210, 
pentru care s-a achitat suma de…., această parcare este insuficientă are numai 20 de locuri şi este 
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necesar să se amenajeze extinderea parcării în următorul mod, în următorul fel, cu atâtea locuri şi 
cu ce propuneri de studiu. De aici, vedeŃi, aŃi dat posibilitatea celor care nu sunt de totală bună-
credinŃă să spună că plătiŃi pentru a doua oară… 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Hai, mă… 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu v-am înterupt, colegul! 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Păi, da, nu vorbi prostii! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

S-a afirmat în acest consiliu că se plăteşte a doua oară pentru aceiaşi parcare, plătită deja. 
S-a afirmat sau nu? S-a afirmat! Ca să nu mai ajungem în situaŃii din acestea, când se face o 
asemenea lucrare trebuie Expunerea de motive şi Referatul să fie amplu şi explicit, oricine îl 
citeşte să înŃeleagă că este suplimentare, nu că este o plată dublă, cum s-a interpretat acum. De 
aceea s-au dus pe teren “uite că este platformă de parcare!”. Nu a venit nimeni să spună că din plan 
a rezultat că mai apar încă 25 de locuri, încă 20 de locuri, mai apare o scurgere, ce cheltuieli se fac! 
Drept pentru care, ca să nu mai avem nici un fel de nelămuriri, propun ca toate aceste proiecte să 
fie amânate, votarea lor, să se refacă Referatul şi Expunerea de motive pentru ca să nu mai avem 
nici un fel de dubii şi să nu mai ajungem să afirmăm că se face plată dublă. 

D-na Chişotă Roxana 
Vroiam numai să vă spun că acolo în spate la Dunărea, ne-am uitat pe plan şi nu există nici 

măcar un loc în plus de parcare. Deci, extindere probabil cu  vreo 20 de cm, dar în nici un caz nu  
s-a suplimentat numărul de parcări. Din proiect, a fost comisia tehnică cu noi, chiar nu este 
extindere, este aceiaşi parcare.  

Dl.łonea Vasile 
Nu sunt credincios “familiei”, recunosc. Asta este culpa mea, ce să fac, nu am să fiu 

niciodată credincios “familiei”, în sensul italian. 
A doua problemă pe care o ridic, este faptul că iniŃiatorul acestor proiecte este Primarul 

Mircia Muntean. Numai el poate să le retragă de pe ordinea de zi, nu are nimeni mandat să retragă 
de pe ordinea de zi aceste proiecte. 

Dl.Cuiava Dorel 
Domnul łonea tot vine aici şi vorbeşte de mafie, de nu ştiu ce. Azi-mâine o să zică că 

suntem al-Qaida şi Ben Laden este ascuns după sobă. Să vină  cu dovezi, nu numai cu aberaŃii.  
Dl.Codrin Gabriel 
Dacă aveŃi nelămuriri la o parcare sau alta, de ce să le retragem toate 14? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Pentru că nu este clar. Nu mi se pare că este foarte clară situaŃia lor. Să se reanalizeze încă 

o dată şi să se prezinte clar care sunt amenajate şi pentru care trebuie extindere. Pentru că nu sunt 
clare, de aceea! 

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Extrem de lăudabilă să spunem aşa iniŃiativa unor colegi de a spune “nu votăm un astfel de 

proiect deşi este necesar, este util, este dorit de cetăŃenii municipiului Deva prin nenumărate adrese 
pe care le fac pe adresa Primăriei”. 

La fel de lăudabilă ar fi fost sau cel puŃin la fel de obiectivă sau ar fi trebuit să fie obiectivă, 
la fel de bună iniŃiativa aceloraşi colegi care pe parcursul anilor 2006-2010 în baza semnării celor 
peste 30 de contracte în baza cărora s-au făcut parcări pe raza municipiului Deva, ar fi avut măcar 
o singură dată iniŃiativa de a convoca o comisie formată din specialişti în rândul consilierilor 
locali, formată din specialişti din rândul aparatului propriu al Primăriei Deva şi să se deplaseze la 
faŃa locului, în teren şi să constate evident în funcŃie de posibilitatea fiecăruia de a o face, 
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caracterul mai mult sau mai puŃin dubios a unei hotărâri de consiliu local. Asta vis-à-vis de 
obiectivitatea demersului făcut de câŃiva colegi şi de oportunitatea acestuia. 

Apropo de preŃ. Nu ştiu exact la cât se ridică un loc de parcare în baza Studiilor de 
fezabilitate pe care nu le-a făcut nici Morar, nici alŃi colegi din Primărie, le-a făcut un om de 
specialitate. Vreau să vă spun că noi suntem în anul 2010 în acest moment şi în anul 2008, deci cu 
2 ani şi mai bine poate în urmă când printre altele TVA-ul nu era 24% era 19%, un loc de parcare 
construit tot pe raza municipiului Deva ajungea la suma de 7.685 de lei. Mâine poate în conferinŃa 
de presă o să vă spun şi firma care a lucrat aceste locuri de parcare, iar celor care astăzi se ridică şi 
spun că aceste proiecte de hotărâri sunt dubioase, ilegale, suportă modificări ş.a.m.d., în anul 2008 
nu li s-au părut absolute deloc nici dubios, nici ilegal, ci dimpotrivă oportun şi venind în 
întâmpinarea cetăŃenilor. 
 Deocamdată mă opresc aici şi ca să fie clar pentru toată lumea, eu mă opun retragerii de pe 
ordinea de zi şi voi vota toate cele 14 proiecte de hotărâri, fiindcă nu au fost făcute de oameni care 
nu au habar de ceea ce înseamnă, s-au făcut de oameni de specialitate şi aşa cum a spus şi domnul 
consilier David, fiecare îşi asumă responsabilitatea gesturilor sale. 
 Vă mulŃumesc. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Vreau să-l întreb pe domnul Viceprimar dacă ştie ce sunt acelea tunuri? 

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
 Da, este o chestie care trage în parapete, în cetăŃi. 
 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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      
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    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 259/2010 
 

Punctul 29 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare in spatele blocului O1 si aleea 
acces catre Aleea Pacii din municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 
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           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 260/2010 
 

Punctul 30  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe B-dul Nicolae Balcescu intre bloc 
17-19 din municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 
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 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 261/2010 
 

Punctul 31 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe Aleea Armatei din 
municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 262/2010 
 

Punctul 32  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe Aleea Streiului, bloc 69 
din municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 263/2010 
 

Punctul 33  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe aleea Nuferilor, bloc D4  
din municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 
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                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 264/2010 
 

Punctul 34  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe strada Minerului intre bloc 
38-39 din municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 265/2010 
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Punctul 35  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe strada Cioclovina lânga 
bloc 15 din municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  
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    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 266/2010 
 

Punctul 36  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe strada Cernei la blocul 
E1A din municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      
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    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 267/2010 
 

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe Aleea Patriei, bloc E1 din 
municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 
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           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 268/2010 
 

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe Aleea Romanilor din 
municipiul Deva”. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 269/2010 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajare parcare pe Aleea Crişului lângă bloc 45 din 
municipiul Deva. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 270/2010 
 

Punctul 4 suplimentar 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajare platformă parcare în cartierul Dacia, bloc C3  
din municipiul Deva. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 
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                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 271/2010 
 

Punctul 5 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării: Amenajareplatformă parcare pe b-dul Nicolae Bălcescu în 
spatele bloc A  din municipiul Deva. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
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 12 voturi pentru, 

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  
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    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

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

                     6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl.  

    Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu, dl. Borbeanu Simion,      

    d-na Chişotă Roxana) şi 

           1 abŃinere (dl.Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 272/2010 
 

Punctul 6 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 

al municipiului Deva pe anul 2010. 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut o modificare. S-a strecurat o 

greşeală materială la articolul 2 “aprobă influenŃele de rectificare ale Bugetului general, conform 
Anexei nr. 1…” şi după articolul 7 s-a omis articolul 8 şi solicităm renumerotarea lor. 
 Dl. Răchită Ciprian 

Se introduc în Lista de investiŃii anexa la Bugetul local cele 5 parcări pentru care s-au 
aprobat Studiile de Fezabilitate la punctele suplimentare, cu cate 3 mii lei fiecare. Suma de 15 mii 
lei se va lua de la poz. 138 Amenajare parcare pe Str. Aurel Vlaicu nr.1 - 11 şi pe alee acces 
tribunal, partea dreapta. 

D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl. Moş Ovidiu  
Supun la vot propunerile făcute de compartimentele de specialitate. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

            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 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 273/2010 
 

Punctul 7 suplimentar 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constituirea Societatii 

Comerciale Aqualand Deva SRL, cu asociat unic Municipiul Deva, reprezentată de Consiliul local 
al municipiului Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

La articolul 1 să se completeze în felul următor: “Se constituie o societate comercială de interes 
local, având asociat unic Municipiul Deva…”, restul se păstrează. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Aş avea o întrebare. De ce trebuie să se constituie o societate comercială pentru exploatarea 
Aqualand-ului? De ce nu este administrată direct de un serviciu al Primăriei, de exemplu? Care 
este raŃiunea pentru care trebuie înfiinŃată o societate comercială, un SRL, care să pună nişte 
directori, ce ... 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnul Borbeanu a uitat că sunt nişte Ordine ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, 
sunt legi votate cu blocarea posturilor şi dacă deschidem Aqualand-ul şi rămâne pe Primărie nu o 
să putem să angajăm. De aceea se înfiinŃează această societate, ca să putem să angajăm, prin 
administraŃie nu putem să angajăm pe nimeni. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Aşteptam un răspuns de la administraŃie. Dumneavoastră sunteŃi informator. 
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 D-na Oprişiu Corina 
 Având în vedere că exploatarea acestui obiectiv este de altă natură decât serviciile pe care 
de obicei Primăria le face, ne-am sfătuit cu juriştii şi cu alte persoane de specialitate. Am luat 
exemplul Aqualand-ului din Braşov care a fost aproape similar construit ca şi cel de la Deva şi am 
considerat că cea mai bună soluŃie este înfiinŃarea unei firme separate, şi vă asigurăm domnule 
Borbeanu că avem grijă să nu administrăm aşa cum a fost administrată cea dinainte, care a 
administrat piaŃa. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Asta chiar că…SunteŃi penibilă doamnă! 
 D-na Oprişiu Corina 
 MulŃumesc. Nu a fost înfiinŃată pentru nici un fel de funcŃie, ci pentru că trebuie să 
administreze, trebuie să aibă în obiectul de activitate alte servicii decât serviciile publice care… 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Mă văd obligat să vă dau un răspuns. Fosta administratoare de la piaŃă a recuperat… 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Cum o cheamă? 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Este vorba de nevasta mea. A recuperat pierderi făcute de administratorii dinainte, în 
condiŃiile în care era cu piaŃa în stradă. Văd că nu ştiŃi multe lucruri şi afirmaŃi aşa aiurea nişte 
chestii. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Eu am văzut lista cu datorii. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Este soŃia mea şi nu intenŃionez să insist pe subiectul acesta, dar dacă v-aŃi interesa puŃin aŃi 
vedea că ea de fapt a recuperat nişte prejudicii, în timp ce era în funcŃiune şi a schimbat-o din cu 
totul şi cu totul alte considerente. Este vorba tot de un tun, să ştiŃi. Dacă vreŃi intrăm în detalii. Tot 
de un tun este vorba. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Am văzut în momentul în care a trebuit să votăm trecerea la datoria publică a celor 86 de 
mii. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Doamna Oprişiu, revin, tot un tun este şi la piaŃă. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Aşteptăm să ne spuneŃi care … 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Şi cu parcările astea tot aşa. Dacă vreŃi intrăm în conferinŃă de presă şi spunem lucrurilor pe 
nume. 

Dl. Moş Ovidiu  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot cu amendamentul prezentat de dl. Oană 
Nicolae Dorin. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

                      6 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Oancea  

     Nicolae Florin, dl. Moş Ovidiu, dl. Lazăr Danil,  

     d- na Chişotă Roxana) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 274/2010 
 

Punctul 8 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii din 

bugetul local a sumei de 24.200,00 lei de la Cap.5.3 – Cheltuieli diverse si neprevazute, din 
Devizul general aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.203/2009, la investitia «Complex Aqua 
Land Deva« pentru efectuarea unor expertize la infrastructura Corpului principal, precum si 
expertizare fonica la Grupul de Cogenerare. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                     2 voturi împotrivă (dl. Moş Ovidiu şi dl. łonea Vasile) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                     2 voturi împotrivă (dl. Moş Ovidiu şi dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                     2 voturi împotrivă (dl. Moş Ovidiu şi dl. łonea Vasile) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                     2 voturi împotrivă (dl. Moş Ovidiu şi dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                     2 voturi împotrivă (dl. Moş Ovidiu şi dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                     2 voturi împotrivă (dl. Moş Ovidiu şi dl. łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 275/2010 
 

Punctul 37  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de 
proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Doamna Chişotă a plecat din sală. 

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. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.2 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Dl.łonea Vasile  
Propun un amendament  în sensul că vă propun să păstrăm cutuma, din această comisie să  

facă parte consilieri din fiecare grup. Fiecare grup de consilieri să-şi numească un reprezentant în 
această comisie. 
 Dna Chişotă Roxana a parasit sala. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Dacă sunteŃi de acord, să se facă propuneri din fiecare grup. 
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 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Propun ca membrii în această comisie de evaluare să fie următorii: Mircia Muntean, Nicula 
Viorica, Szots Ludovic, Socol Augustin, Daniela Pârvu, Poantă Bianca, Ioan Hogman iar din 
partea consiliului: Birău Mircea, David Ioan, Mermezan Ana, Pogocsan Ferdinand, Ghergan 
Florian, Morar Marcel. Dan Gros şi Rodica Curcan tot din partea aparatului. Dintre consilieri am 
propus de la fiecare partid câte un consilier şi de la PNL fiind 10 am propus doi pentru a întruni 
numărul impar. 
 Dl.łonea Vasile  
 Eu v-aş ruga să lăsaŃi posibilitatea fiecărui grup de consilieri să-şi propună reprezentantul. 
Nu este domnul Oană reprezentantul grupului PSD. Dacă vrea să se înscrie în PSD nu-i dăm 
adeziune. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dacă-l contestaŃi pe domnul Ghergan nu este nici o problemă, faceŃi dumneavoastră altă 
propunere. Nu este nici o problemă. 

Dl.łonea Vasile  
 Eu îl propun pe domnul Moş Ovidiu.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nici o problemă, îl trecem pe domnul Moş. 

Dl.Moş Ovidiu 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 

făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi valabil 

exprimate. 
Comisia de evaluare: 

- Dl. Mircia Muntean- 18 “pentru” 
- D-na Nicula Viorica- 18 “pentru” 
- Dl. Szots Ludovic- 18 “pentru” 
- Dl. Socol Augustin- 18 “pentru” 
- D-na Daniela Pârvu- 18 “pentru” 
- D-na Poantă Bianca- 18 “pentru” 
- Dl. Ioan Hogman- 18 “pentru” 
- Dl.Birău Mircea- 18 “pentru” 
- Dl. David Ioan- 18 “pentru” 
- D-na Mermezan Ana Elena- 18 “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand- 18 “pentru” 
- Dl.Mos Ovidiu- 18 “pentru” 
- Dl. Morar Marcel- 18 “pentru” 
- Dl. Gros Dan- 18 “pentru” 
- D-na Rodica Curcan- 18 “pentru” 

Supun la vot art.3al 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. 276/2010 
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Diverse 
Dl. Borca Tiberiu 
Eu am reŃinut că în ultima şedinŃă s-a cerut chemarea domnului director de la 

HidrocontrucŃia. 
Dl.Moş Ovidiu 
De ce nu a fost chemat? 
Dl. Socol Augustin 
A fost chemat, dar nu a venit. 
Dl.Moş Ovidiu 
Vă rugăm să-i mai trimiteŃi o invitaŃie pentru următoarea şedinŃă. 
Dl. Borca Tiberiu 
Domnule Socol, vă rog să consemnaŃi faptul că lucrările sunt executate greşit şi este o 

problemă foarte importantă. O să vedeŃi la executarea lucrărilor, că toate traseele care merg de-a 
lungul bulevardelor o să se lase cu cel puŃin 5-6 cm şi atunci o să fie prea târziu că sunt acoperite. 
Dânşii nu aplică stratul cum scrie în Caietul de sarcini, adică să pună stratul de materiale pentru a 
fi compactat, apoi să toarne beton, apoi să toarne stratul de beton. Dânşii, peste stratul de material 
compactant toarnă asfalt în loc de beton, ceea ce este foarte grav, pentru că acesta nu are rezistenŃă 
mecanică şi o să se lase şi o să apară pe parcursul bulevardului nişte şanŃuri. Deci, foarte 
important, astea sunt lucrări ascunse care se închid, se fac procese verbale pe lucrări ascunse, toată 
lumea spune că s-au făcut conform caietelor de sarcini. Cine trebuie să plătească, plăteşte, şi noi 
rămânem cu ceea ce o să avem, adică cu şanŃuri pe mijlocul bulevardului. 

Dl.David Ioan 
Aş dori să se consemneze în procesul verbal. Toate străzile unde s-a lucrat, sunt făcute aşa 

cum a arătat colegul meu. Aş dori ca până la următoarea şedinŃă aparatul de specialitate, deci 
respectivii cine sunt, să meargă să inventariaze toate străzile. Eu nu ştiu să vă spun pe ce stradă am 
văzut ceva bun. Peste tot este groapă, peste tot. Vă rog să reŃineŃi următorul lucru, că acum este 
doar groapa aceea, dar vine apa care va sta acolo, va îngheŃa şi în primăvară va fi pulbere. Deci, 
până data viitoare – vă rog să consemnaŃi în procesul verbal -  serviciul de specialitate din Primărie 
să facă inventarul acestor lucrări făcute anapoda şi să le arătăm domnului director că dânsul iarăşi 
vine ca un zmeu aici şi ne face teoria că apa curge numai la vale şi nu curge la deal. Ceva de genul 
acesta ne-a spus data trecută. 

Dl.Cuiava Dorel 
Probabil că domnul director nu vine ca să tragă de timp şi să facă lucrări de proastă calitate. 

Acesta este unul din motive. 
Dl.Moş Ovidiu 
Vă rog să-i mai faceŃi o adresă. 

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

Deva, 21 septembrie 2010 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

      Moş Ovidiu               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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