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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 30 martie 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.695/2010. 

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

La şedinŃa de astăzi participă domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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. Borca Tiberiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
19 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl Oancea Nicolae şi dl. Dobrean Robert Mircea. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 
domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl. Borca Tiberiu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.    
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

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

1. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public 
local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare al Casei de Cultura 

„Dragan Muntean” Deva, aflata in subordinea Consiliului local al municipiului 
Deva; 

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

„Construire complex comercial P+2” Deva, b-dul Decebal colt cu str. G.Cosbuc, 
judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

locuinte individuale colective, spatii comerciale si servicii, zone de agrement” 
Deva, str.Zavoi, f.n., judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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5. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 
spalatorie auto, bar, locuinta D+P+M” Deva, str.M.Eminescu, f.n., zona Bejan, 
judetul Hunedoara; 

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

„Construire casa de vacanta P+M” Deva, str.Vulcan, nr.101, judetul Hunedoara; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

7. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 
situate in intravilanul municipiului Deva si a localitatilor 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   
8. Prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate 

in blocul ANL 1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

9.  Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind 
aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in 
imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in administrarea Serviciului 
public local de asistenta sociala; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.473/2003 prin care s-a aprobat 

atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din 
Deva, str.Haraului nr.40, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala, cu modificarile ulterioare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative 

cu destinatia de locuinte, din proprietatea statului si a municipiului Deva, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva;             

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local nr.196/2009 privind 

aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte 
proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean  
13. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2010 pe 

seama contribuabilului Fundatia Misionar Crestina Iosua, cu sediul in Deva, 
str.Zavoi, nr.20, cod fiscal 11970828; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2010 pe 

seama contribuabilului Fundatia Sfantul Francisc, cu sediul in Deva, str.Progresului, 
nr.6, cod fiscal 5013605; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
15. Alocarea de la bugetul local a sumei de 35.400 lei, in vederea acordarii de cadouri 

in bani salariatilor, in beneficiul copiilor minori, cu ocazia sarbatorilor de Pasti; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

16. Aprobarea nomenclatorului stradal reactualizat al municipiului Deva, localitatii 
componente Sântuhalm si satelor apartinatoare Cristur si Barcea Mica; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.219/2008 

si aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.25/2006; 
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            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Trecerea unui teren in suprafata de 135 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

19. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 135 mp din 
domeniul privat al municipiului Deva, situat in Deva, b-dul N. Balcescu f.n., intre 
bl.2 si bl.4; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Trecerea unui teren in suprafata de 20 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

21. Aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.194/1997;    
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

22. Aprobarea Caietului de sarcini a obiectivului „Adapost de urgenta pe timp de 
noapte”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea Caietului de sarcini a obiectivului de investitii „Modernizare strada Ulita 

Mica, sat Cristur apartinator municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

24. Aprobarea Caietului de sarcini a obiectivului de investitii „Modernizare strada 
Trandafirilor, sat Cristur apartinator municipiului Deva” ;     

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea Caietului de sarcini a obiectivului „Consolidare mal si protectie 

conducta de gaz metan pe str.Aurel Vlaicu”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

26. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului de achizitie publica 
de servicii pentru elaborarea documentatiilor: proiect tehnic, detalii de executie, 
caiet de sarcini, documentatii necesare avizarii si autorizarii, verificare tehnica a 
proiectului, asistenta din partea proiectantului, la obiectivul Canalizare menajera pe 
strada Balata, municipiul Deva – portiunea peste linia ferata;   

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

Dnul Viceprimar Costa Cosmin 
FaŃa de ordinea de zi prezentată propun suplimentarea cu următorul proiect de hotărâre: 

1. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului pentru elaborarea 
proiectului tehnic la investiŃia “Reabilitarea şi extinderea Parcului Bejan Deva” 

Dl. Borca Tiberiu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  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, 2, 16, 22 - 26, pct.suplimentar 1 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:3 - 6, 13 - 
15 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:7 – 12, 17 - 21  se adoptă cu votul a 2/3 
din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea pct.2, 19 necesita vot secret. 



 4 

 
I. Proiecte de hotărâri: 
 

Punctul 1  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului stat de 
functii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Oprişiu Corina 
Comisia de protecŃie socială a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.66/2010 
Punctul 2  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
     Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Regulament 
de organizare si functionare al Casei de Cultura „Dragan Muntean” Deva, aflata in subordinea 
Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil.  
Dl. Borca Tiberiu 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la art.25 si 28 din Anexa la proiectul de hotarare exista 
propunerile facute de Casa de cultura, daca mai exista alte propuneri.  

Vă rog sa faceŃi propuneri. 
Dl. Moş Ovidiu 
Avem aici o problemă. Consiliul consultativ al Casei de Cultură a trimis o adresă să  

desemnăm un consilier. Propun pe domnul Dobrean Robert. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 În cadrul Comisiei de cultură au fost două propuneri, domnul Cuiava Dorel şi domnul 
Dobrean Robert.  

Dl.Moş Ovidiu 
 Nu ştiam de a doua. Cine a făcut-o? 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Am scris acolo. 
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 Dl. Borca Tiberiu 
 Da, deci o să facem buletinele pentru domnul Cuiava şi domnul Dobrean, cu vot secret. 
 D-na Dara Oana 
 Amândoi sau unul din cei doi se aleg? 
 Dl. Borca Tiberiu 
 O persoană.  
 Dl.Socol Augustin 
 Deci, supuneŃi la vot propunerea de înscriere în buletinul de vot. Pe cine trecem? 
 Dl.Panduru Carol 
 ScrieŃi două nume. 
 Dl.Socol Augustin 
 S-a propus domnul Dobrean, supuneŃi la vot. S-a propus domnul Cuiava, supuneŃi la vot. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Deci, supunem la vot propunerea pentru domnul Dobrean. 
 Dl.Panduru Carol 
 Este vot secret. 
 Dl.Socol Augustin 
 De înscriere pe buletinul de vot. 
 Dl. Panduru Carol 
 Să-i scrie pe amândoi.  Îi scrieŃi pe amândoi şi care iasă, acela este delegat. 
 Dl. Ghergan Florian 
 HaideŃi să vedem cum trebuie, cum spune legea. 
 Dl.Socol Augustin 
 Se votează trecerea pe buletin. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Deci, propun plenului votarea domnului Dobrean Robert, dacă sunteŃi de acord pentru 
trecerea pe buletinul de vot. Cine este “pentru”? 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 Pentru domnul Cuiava Dorel, cine este “pentru”? 
  S-a votat cu 17 voturi pentru şi 
                        2 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu)  

Rog secretariatul tehnic sa întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 
făcute. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 16 voturi valabil 
exprimate şi 3 buletine nule. 

- Dl. Cuiava Dorel - 10 voturi “pentru” şi 6 voturi “împotrivă” 
- Dl. Dobrean Robert – 6 voturi “pentru” şi 10 voturi “împotrivă” 
Dl. Borca Tiberiu  

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

S-a 16 voturi pentru şi  

        3 abŃineri (dl.Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile, dl. Borbeanu Simion) 

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

        3 abŃineri (dl.Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile, dl. Borbeanu Simion) 

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

        3 abŃineri (dl.Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile, dl. Borbeanu Simion) 

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

        3 abŃineri (dl.Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile, dl. Borbeanu Simion) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a 16 voturi pentru şi  

        3 abŃineri (dl.Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile, dl. Borbeanu Simion) 

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

        3 abŃineri (dl.Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile, dl. Borbeanu Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.67/2010 
Punctul 3  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire complex comercial P+2” Deva, b-
dul Decebal colt cu str. G.Cosbuc, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a dat aviz nefavorabil. Nu avem nimic împotriva construcŃiei dar  

cerem toate avizele necesare şi un proiect de deviere. Ştim că există nişte conducte aparŃinând S.C. 
Electrocentrale Deva. Cerem un proiect de deviere al conductelor agreat de Electrocentrale Deva şi 
un contract pentru această lucrare de deviere şi s-ar părea că am fi de acord, cu acest amendament. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Acest punct nu a fost trecut pe ordinea de zi la Comisia juridică dar conform cu Legea 215 
avem posibilitatea să discutăm oricare punct de pe ordinea de zi. Dacă era trecut pe ordinea de zi la 
Comisia juridică noi am fi dat aviz nefavorabil pe considerentul că documentaŃia nu este conformă 
cu situaŃia reală din teren. Deci, nu se prezintă situaŃia reală din teren în documentaŃie. Până se 
reface acest lucru, noi dăm aviz nefavorabil. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Din discuŃiile cu cei de la Ordinul arhitecŃiilor ştiu că s-a dat aviz nefavorabil privind 
oportunitatea acestei construcŃii pe acest amplasament. Acolo este centrul civic al Devei şi sunt 
alte priorităŃi, să spunem, pentru această zonă. Dacă vrem cu P+2 pe acolo şi… şi aşa s-au mai 
făcut câteva construcŃii să zicem de anvergură minoră. Ar fi păcat să mobilăm acest amplasament 
cu lucrări neconvingătoare. Deci, ca oportunitate, mi se pare o investiŃie puŃin recomandabilă în 
această zonă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, nu suntem împotrivă să se construiască în Deva dar dacă toate 
comisiile care s-au ocupat de acest proiect spun că nu este oportun sau că documentaŃia nu este în 
regulă, propun domnului Viceprimar să-l retragă de pe ordinea de zi, să se completeze şi să-l 
repună. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 În forma aceasta v-aş ruga să-l votăm. Cine doreşte să voteze, cine nu doreşte… 
 Dl. Ghergan Florian 
 Deci, nu doriŃi să-l retrageŃi? 
 Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Nu. 
 Dl. Armăşescu Dumitru - arhitect 
 Legat de problema oportunităŃii, sigur că este în atribuŃia Consiliului discutarea 
oportunităŃii însă există un Plan Urbanistic General care reglementează destinaŃia terenurilor şi 
care stabileşte priorităŃile. Sigur că dorinŃa de a păstra o zonă  centrală acolo, pentru asta trebuie să 
se facă o expropriere de terenuri private. Investitorul a cumpărat acest teren în baza unor 
documente şi este foarte greu să-i spunem, a dat o grămadă de bani şi nu-l lăsăm să construiască 
pentru că între timp avem alte idei. 
 Legat de neconformitatea cu situaŃia reală, cum a spus domnul Oană, este exact cu situaŃia. 
În cadrul consiliului se cere ca eu să arăt ce se întâmplă şi în jurul amplasamentului, 100 de metri 
de jur împrejur. Trebuie să fac propuneri de mobilare de jur împrejul amplasamentului pentru a 
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arăta cum se conexează în viitor posibilele priorităŃi de urbanism. Ele nu fac obiectul aprobării, 
sunt doar posibilităŃi de mobilare a terenurilor din împrejurul amplasamentului. 
 Dacă se solicită completări în afară de studiul acesta, vă răspund. 
 Un teren privat, dacă se dorea să se păstreze acest teren, nu trebuia  restituit terenul. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 VotaŃi amendamentul. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 S-a propun un amendament, respectiv proiectul de deviere şi realizarea lucrărilor de deviere 
a conductelor de agent termic care aparŃin S.C. Electrocentrale Deva să fie executat pe cheltuială 
proprie şi să se aducă pentru avizare proiectul respectiv şi cu executanŃii lor. 
 Dl. Armăşescu Dumitru  - arhitect 
 Proiectul este făcut.  
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Proiect de deviere. 
 Dl. Armăşescu Dumitru   - arhitect 
 Deviere reŃele. 

Dl. Borbeanu Simion 
 Aici discutăm de oportunitatea acestei investiŃii, nu discutăm despre devieri de reŃele, dacă 
este oportun să construim acolo sau nu?! ReŃelele dacă le deviem sau nu prea puŃin mai contează 
dacă nu suntem de acord cu oportunitatea. Ar trebui să discutăm treaba aceasta, care mi se pare 
mai importantă. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 Supun la vot amendamentul propus de doamna Mateucă, respectiv proiectul de deviere. 
  S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                   1 împotrivă (dl. Pogocsan Ferdinand) şi 
             3 abŃineri (dl. Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian) 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 10 voturi pentru(dl.Birău Mircea, dl. Borca Tiberiu, d-na 

Mateucă Mădălina,  d-na Oprisiu Corina Violeta, dl. Kovacs Francisc , dl. 

Costa Cosmin, dl Cuiava Dorel, dl. David    Ioan, dl. Lazăr Danil,  d-na 

Mermezan Ana) 

                 6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, 

dl.Moş  Ovidiu, dl Oană Nicolae Dorin, dl. Borbeanu  Simion şi dl. 

Pogocsan Ferdinand) şi           

3 abŃineri (dl.Panduru Carol, dl. Morar Marcel şi d-na Chişotă  

                 Roxana) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 10 voturi pentru (dl.Birău Mircea, dl. Borca Tiberiu, d-na 

Mateucă Mădălina, d-na Oprisiu Corina Violeta, dl. Kovacs Francisc , dl. 

Costa Cosmin, dl Cuiava Dorel, dl. David Ioan, dl. Lazăr Danil,  d-na 

Mermezan Ana)                      

6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.Moş                 

                              Ovidiu, dl Oană Nicolae Dorin, dl. Borbeanu   

                              Simion şi dl. Pogocsan Ferdinand) şi           

3 abŃineri (dl.Panduru Carol, dl. Morar Marcel şi d-na Chişotă  

                 Roxana) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 10 voturi pentru dl.Birău Mircea, dl. Borca Tiberiu, d-na Mateucă 

Mădălina d-na Oprisiu Corina Violeta, dl. Kovacs Francisc , dl. Costa Cosmin, dl Cuiava 

Dorel, dl. David Ioan, dl. Lazăr Danil,  d-na Mermezan Ana)                      
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6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.Moş                 

                              Ovidiu, dl Oană Nicolae Dorin, dl. Borbeanu   

                              Simion şi dl. Pogocsan Ferdinand) şi           

3 abŃineri (dl.Panduru Carol, dl. Morar Marcel şi d-na Chişotă  

                 Roxana) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 10 voturi pentru dl.Birău Mircea, dl. Borca Tiberiu, d-na Mateucă 

Mădălina, d-na Oprisiu Corina Violeta, dl. Kovacs Francisc , dl. Costa Cosmin, dl Cuiava 

Dorel, dl. David   Ioan, dl. Lazăr Danil,  d-na Mermezan Ana)                      

6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.Moş                 

                              Ovidiu, dl Oană Nicolae Dorin, dl. Borbeanu   

                              Simion şi dl. Pogocsan Ferdinand) şi           

3 abŃineri (dl.Panduru Carol, dl. Morar Marcel şi d-na Chişotă  

                 Roxana) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 10 voturi pentru dl.Birău Mircea, dl. Borca Tiberiu, d-na Mateucă 

Mădălina, d-na Oprisiu Corina Violeta, dl. Kovacs Francisc , dl. Costa Cosmin, dl 

Cuiava Dorel, dl. David      Ioan, dl. Lazăr Danil,  d-na Mermezan Ana)                      

6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.Moş                 

                              Ovidiu, dl Oană Nicolae Dorin, dl. Borbeanu   

                              Simion şi dl. Pogocsan Ferdinand) şi           

3 abŃineri (dl.Panduru Carol, dl. Morar Marcel şi d-na Chişotă  

                 Roxana) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 10 voturi pentru dl.Birău Mircea, dl. Borca Tiberiu, d-na 

Mateucă Mădălina, d-na Oprisiu Corina Violeta,  dl. Kovacs Francisc , dl. Costa 

Cosmin, dl Cuiava Dorel, dl. David Ioan, dl. Lazăr Danil,  d-na Mermezan Ana)                      

6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.Moş                 

                              Ovidiu, dl Oană Nicolae Dorin, dl. Borbeanu   

                              Simion şi dl. Pogocsan Ferdinand) şi           

3 abŃineri (dl.Panduru Carol, dl. Morar Marcel şi d-na Chişotă  

                 Roxana) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 10 voturi pentru dl.Birău Mircea, dl. Borca Tiberiu, d-na 

Mateucă Mădălina, d-na Oprisiu Corina Violeta, dl. Kovacs Francisc , dl. 

Costa Cosmin, dl Cuiava Dorel, dl. David  Ioan, dl. Lazăr Danil,  d-na 

Mermezan Ana)                      

6 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl.Moş                 

                              Ovidiu, dl Oană Nicolae Dorin, dl. Borbeanu   

                              Simion şi dl. Pogocsan Ferdinand) şi           

3 abŃineri (dl.Panduru Carol, dl. Morar Marcel şi d-na Chişotă  

                 Roxana) 

            Întrucât nu s-a întrunit cvorumul, hotărârea nu a trecut. 
Punctul 4  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinte individuale colective, spatii 
comerciale si servicii, zone de agrement” Deva, str.Zavoi, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
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StimaŃi colegi, prima problemă pe care vreau să o pun în discuŃie, aş vrea să ştiu şi eu unde  
este iniŃiatorul acestui proiect de hotărâre, în persoana domnului Primar Mircia Muntean? Pentru 
că ori de câte sunt în discuŃie proiecte care pot avea urmări neplăcute ulterior, dumnealui nu este 
prezent, ca să se poată disculpa şi să poată să spună “dacă eram eu acolo nu se întâmpla aşa ceva”. 
Este bine să acuzi pe alŃii. Suntem în săptămâna patimilor acum şi Primarul procedează ca PonŃiu 
Pilat, se  spală pe mâini şi să dă vina pe alŃii. 

O altă propunere pe care doresc să o ridic. Însuşi acest proiect al ordinei de zi este o  
diversiune a Primarului Mircia Muntean pentru că trecând termenul vizat de a se realiza aceste 
obiective de construcŃii, cele 36 de luni, eu respectiv, viceprimarul Oancea Nicolae, Moş Ovidiu şi 
Pogocsan Ferdinand vroiam să iniŃiem un proiect de hotărâre prin care să readucem în patrimoniul 
Primăriei Municipiului Deva acest teren, aşa cum spun toate actele care au decurs ca urmare a 
vânzării acestui teren, înstrăinării, şi să le fie dat tinerilor pentru a construi case. Auzind că se cer 
acte pentru a se face proiectul de hotărâre şi a se face Expunerea de motive, şi-a dat seama că este 
groasă treaba şi că nu-şi poate respecta înŃelegerea cu cel care a cumpărat terenul la un preŃ de 
batjocură, şi a iniŃiat acest proiect. Acum s-a venit după 4 ani, după ce au trecut cele 36 de luni că 
trebuia să facă şi ceva case pe acolo, aşa cum prevedea Caietul de sarcini. În Caietul de sarcini 
clauzele care sunt scrise acolo au făcut ca tranzacŃia să aibă câştig de cauză terenul şi terenul să se 
vândă la acest preŃ, pentru că la punctul 8 spunea: “declaraŃie notarială prin care societatea se 
angajează să termine investiŃia în termen de 36 de luni”, deci să o termine. Au trecut 48 şi ceva, 50 
de luni şi nici nu a început măcar. Acum se gândeşte să facă proiectul.  

Cineva îmi invocă că nu putea să facă acest proiect, să-l demareze, pentru că a fost chestia 
cu D.N.A..La D.N.A. nu  a fost chemată societatea! 

Dl.Socol Augustin 
A fost! 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Socol, vă rog, acum vorbesc eu după aceea vorbiŃi dumneavoastră. Societatea a 

avut act de vânzare-cumpărare valabil şi putea începe investiŃia. Pentru că, Consiliul local a fost 
chemat la DNA, plăteam în solidar diferenŃa de preŃ şi pentru diferenŃa de preŃ am fost chemaŃi la 
DNA, pentru preŃul ăsta de batjocură la care s-a vândut terenul acesta. Eu aş vrea să vă aduc 
aminte că atunci numai P.D.L.-ul, atât, a votat ”împotrivă” care a avut şi recunosc că a avut mintea 
mai deschisă decât ceilalŃi. Pe ceilalŃi i-a păcălit, exact cu introduceri de genul acesta, care acum 
sunt uitate: “LăsaŃi că terenul este în pantă, sunt cheltuieli mari pentru a-l stabiliza, acesta va face o 
investiŃie extraordinară”. Nu a făcut nimic, şi-a bătut joc de noi. Acum trebuia să veniŃi să le daŃi 
votul. Eu vreau să văd ce veŃi alege, să rămână terenul la preŃul acesta de nimic italianului care nu 
a făcut nimic şi care-l parcelează şi-l vinde  cum vrea el sau să redăm terenul în patrimoniul 
Consiliului local şi să le dăm tinerilor posibilitatea să construiască case. Aş vrea să ştie şi opinia 
publică cum veŃi vota dumneavoastră. VotaŃi şi daŃi terenul, că mergem toŃi la D.N.A. Avem 
ocazia pentru că nu a respectat clauzele contractuale să readucem terenul  în patrimoniul Primăriei. 
Dacă veŃi vota pentru acest lucru, vom ajunge şi vom da răspunsuri la DNA,  dacă nu, o să rămână 
în beneficiul italianului acest teren. 

Există contract de vânzare cumpărare care are stipulat acest termen, există declaraŃia  
notarială, există caietul de sarcini care are prevăzută această condiŃie. A sfidat orice, ne-a sfidat şi 
pe noi ca şi comunitate locală şi a mers mai departe şi noi acum să mai întărim o dată prin votul 
nostru  această tranzacŃie pentru care am făcut cărare spre D.N.A. Dacă veŃi vota aşa, toŃi la fel, în 
acelaşi sens,  vă doresc drum bun la D.N.A. 
 Vreau să văd încă o dată, să vadă şi opinia publică cine Ńine la patrimoniul comunităŃii şi 
cine vrea să-l dea pe nimic. 
 Dl.Birău Mircea 
 Aş dori să ridic o problemă şi  precizările ar trebui să le facă cineva de la  compartimentul 
juridic al Primăriei, un lucru pe care şi domnul łonea l-a ridicat mai înainte. Procesul verbal de 
licitaŃie când s-a licitat acest teren, este acea precizare cu finalizarea investiŃiilor în 36 de luni. Aş 
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vrea să ne precizeze dacă cumva dintr-un motiv sau altul societatea cu pricina a fost oprită să 
execute lucrări în timpul ăsta.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Toate bune şi frumoase, felul cum a prezentat colegul nostru łonea această problemă dar 
nu este conform normelor legale. Discutăm fără să citim actul. Am în faŃă contractul de vânzare 
cumpărare pentru care noi am fost la D.NA. Şi eu am fost învinuit, s-a început urmărirea penală 
împotriva mea pentru că am votat hotărârea de consiliu în care s-a încheiat acest contract. Clauzele 
contractuale din acest contract, dau citire: “totodată în calitate de reprezentant al societăŃii 
comerciale cumpărătoare arăt faptul că această persoană juridică se obligă ca în termenul de 36 de 
luni să finalizeze investiŃia conform Planului Urbanistic Zonal care va fi aprobat de către Consiliul 
local Deva, iar în caz contrar sunt de acord ca aceste construcŃii realizate până la acea dată vor 
intra în proprietatea deplină a Municipiului Deva”. Da? Deci, hotărâre de consiliu local nu există 
prin care să fie aprobat un Plan Urbanistic Zonal, acum este pe rol cererea pentru emiterea Planului 
Urbanistic Zonal. Noi dacă citim acest contract, vom prelua în proprietatea Consiliului local 
construcŃiile edificate până la împlinirea celor 36 de luni, construcŃii edificate de el. Asta este 
contractul de vânzare cumpărare, da?! Bun. Există un alt punct, o altă problemă care trebuie 
ridicată din punct de vedere juridic şi clarificată, de când curge termenul de 36 de luni? De la data 
încheierii contractului, da? Data încheierii contractului este …. 
 Dl.łonea Vasile  
 4 iulie 2006. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 4 iulie 2006, da?! Bun. Dacă ne aducem aminte că din august 2006 a început dosarul la 
DNA. 
 Dl.łonea Vasile  
 Nu are nici o treabă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule łonea, nu v-am întrerupt, vă rog să nu mă întrerupeŃi. Eu am tăcut când aŃi vorbit 
dumneavoastră. 
 Conform Normelor de procedură civilă, art. 244, alin.1, pct. 2, în situaŃia în care se execută 
urmărirea penală, se suspendă civilul. Deci, dacă ar fi fost pe litigiu civil şi dacă intrăm acum pe 
litigiu civil cu el, cu societatea care a încheiat acest contract de vânzare cumpărare să ne cedeze 
terenul că în 36 de luni nu a contruit, ne va da această excepŃie că s-a suspendat cursul acestei 
prescripŃii de 36 de luni care a început să curgă din nou din momentul în care s-a încheiat dosarul 
penal. Deci, s-a dat neînceperea urmăririi penale a tuturor consilierilor care au votat acea hotărâre. 
În urma acestui termen, societatea cere să-i dăm PUZ. Dacă noi refuzăm PUZ-ul, se suspendă din 
nou cursul prescripŃiei şi atunci ce o să cerem de la societate? ConstrucŃiile edificate pe care 
trebuie să ni le predea în condiŃiile contractului sau să-i dăm noi PUZ şi să-i cerem să construiască 
în termenul de 36 de luni construcŃiile la care s-a obligat?! 
 Dl.David Ioan 
 Deci, vreau să completez cele spuse de domnul consilier łonea, îi dau dreptate. Faptul că, 
în momentul în care s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare între noi şi respectiva societate,  
pentru care toŃi am fost la D.N.A., a început să curgă termenul de 3 ani. Ne amintim că hotărârea 
noastră a fost atacată în contencios administrativ, a fost dată o soluŃie aici după care a fost 
reatacată din nou de către Prefectul care era la acea vreme. La scurtă vreme a început D.N.A.. 
Precizez că, în momentul în care hotărârea a fost atacată, ea a fost suspendată, deci nu a mai curs 
cele 36 de luni. După care, până când am fost sesizaŃi că aceasta cauza este spre cercetare la 
D.N.A. a mai fi curs o lună, două. Din momentul cercetării la D.N.A,. aşa cum a arătat colegul 
Oană, întotdeauna penalul suspendă civilul până la soluŃionarea definitivă, o soluŃie irevocabilă a 
sentinŃelor penale, sentinŃa civilă stă pe loc. Prin urmare, în momentul în care toŃi am primit soluŃie 
de neurmărire şi ni s-a luat interdicŃia de a părăsi România – că eu cel puŃin am avut-o, unii dintre 
colegii mei nu au avut-o, din momentul acela a început să curgă timpul din nou. Dacă socotim de 
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la data trimiterii hotărârii şi până astăzi, nu s-au împlinit acei 3 ani, deci respectivul încă este în 
termen să ne ceară PUZ-ul. Nedându-i PUZ plus că-i dăm din nou … dar de data aceasta pe 
răspunderea noastră, deci noi suntem cei responsabili, nu vom mai putea avea pretenŃia ulterior să-i 
solicităm daune sau să-i luăm terenul înapoi din moment ce nu i-am dat posibilitatea să 
construiască. 
 Părerea mea este că cercetarea la Parchetului NaŃional AnticorupŃie, la DirecŃia NaŃională 
AnticorupŃie la Alba Iulia a suspendat cursul acela de 36 de luni cu perioada cât s-a desfăşurat 
cercetarea penală. Din momentul încetării şi drept este că ar fi trebuit imediat să vină să ceară 
PUZ, este problema lui de ce nu a cerut-o, a cerut acum. Eu consider că suntem obligaŃi să îi dăm. 
În caz că nu, răspundem într-adevăr, dar răspundem faŃă de el. Ar putea din punctul lui de vedere, 
adică “v-am cumpărat un teren, nu mi-aŃi dat PUZ, nedându-mi PUZ nu m-am putut Ńine de ceea ce 
m-am obligat prin prevederea contractuală”. Prin urmare, eu am să votez acest proiect de hotărâre. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Aş dori, în sensul celor spuse de colegii mei, să cer introducerea unui amendament la acestă 
hotărâre care să ne precizeze exact că suntem în interiorul celor 36 de luni în care firma este 
obligată să construiască. 
 Dl.Socol Augustin 
 S-au solicitat câteva lămuriri din partea compartimentului juridic. Doresc să vă informez că 
după ce a fost adoptată hotărârea de consiliu prin care s-a acceptat vânzarea acestui teren şi mai 
ales după ce a avut loc licitaŃia au existat pe rolul Tribunalului Hunedoara două dosare. Este vorba 
de dosarele nr. 6064 şi 6065 prin care o societate Cargo Stil a contestat licitaŃia. După această 
contestare -dosarul s-a finalizat în anul 2007- în noiembrie 2006 Prefectul JudeŃului Hunedoara a 
atacat hotărârea consiliului local la instanŃa de contencios administrativ. Potrivit Legii 
administraŃiei publice locale, atacarea hotărârii de către Prefect duce la suspendarea acesteia de 
drept. Litigiul cu Prefectura s-a soluŃionat în data de 12 iunie 2007. Deci, raportat la ceea ce 
spunea domnul David, referitor la trecerea termenului. Deci, hotărârea a fost suspendată de drept la 
finalizarea litigiului declanşat de Prefectura JudeŃului Hunedoara la instanŃa de contencios 
administrativ, respectiv în iunie 2007. În acelaşi timp, a început urmărirea penală, în luna mai 
2007, urmărire penală care s-a finalizat în octombrie 2009 când toŃi aŃi primit plicurile alea mari 
acasă. 
 Deci, după umila mea părere, solicitarea cumpărătorului terenului este în termenul de 36 de 
luni. Ea nu poate să facă nici obiectul unui amendament dacă solicitarea este în termenul respectiv. 
Mai mult decât atât, cine s-ar fi încumetat să elibereze un Certificat de urbanism în condiŃia în care 
se efectuau cercetări penale în cauză, cine ar fi semnat un astfel de act?! Când este ştiut că însăşi 
legea autorizării în construcŃii interzice eliberarea unui astfel de act în momentul în care terenul se 
află în litigiu. Că litigiul a fost de natură penală, asta este cu totul altceva. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Socol, vreau să-mi spuneŃi, contractul acesta de vânzare cumpărare încheiat în 4 
iulie 2006, este valabil? 
 Dl.Socol Augustin 
 Sigur că da. 
 Dl. łonea Vasile  
 Este valabil, da. Dacă eu sunt proprietar pe un teren, pot să construiesc pe el? 
 Dl.Socol Augustin 
 PoŃi. 
 Dl. łonea Vasile  
 Cine l-a împiedicat să construiească? La D.N.A. ne-am prezentat noi, Consiliul local. El nu 
are nici o treabă. Nu l-a luat nimeni pe el. Faptul că spuneŃi dumneavoastră că nu a investit atunci 
că avea el bănuieli că s-ar putea să se întâmple ceva cu asta, asta este altceva. Şi acum nu 
investeşte. Nici acum nu va investi în perioada aceasta de criză, ne păcăleşte.  
 Dl.Socol Augustin 
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 Domnule consilier, putea să construiască dacă avea AutorizaŃie de construire dar cine îi 
elibera AutorizaŃie de construire într-o condiŃie în care terenul se afla în litigiu?! 
 Dl. łonea Vasile  
 Nu se afla  terenul în nici un litigiu din moment ce ăsta este valabil şi acum! 
 Dl.Socol Augustin 
 Păi cum nu se afla? Dar care era obiectul cercetărilor penale? Care era obiectul plângerii 
făcute? 
 Dl. łonea Vasile  
 Consiliul era, consiliul şi preŃul terenului. Asta a fost. Acesta este act valabil. 
 Dl.Socol Augustin 
 Nu era consiliul. Consiliul nu putea să fie obiect, domnule łonea. 
 Dl. łonea Vasile 
 Noi plăteam diferenŃa, consilierii, în solidar. Ne-a spus la D.N.A. la toŃi, erau vreo 2 
milioane de euro. 
 Dl.Socol Augustin 
 Consiliul nu era obiect. Obiect era terenul, valoare terenului. 
 Dl.łonea Vasile 
 Hotărârea de consiliu era obiectul, nu terenul în sine. 
 Dl.Socol Augustin 
 Hotărârea de consiliu este act, nu este obiect.  
 Dl.łonea Vasile 
 Acela era obiectul cercetării penale, hotărârea, de ce s-a hotărât aşa. De aia ne-a întrebat, nu 
ne-a întrebat de italianul Lombardini sau cum îl cheamă. 
 În actul de vânzare cumpărare, dumneavoastră sunteŃi jurist, haideŃi să analizăm după o 
logică elementară, spune aşa:”arăt faptul că această persoană juridică se obligă ca în termen de 36 
de luni să finalizeze investiŃia iar în caz contrar…” deci dacă nu finalizează investiŃia “sunt de 
acord ca aceste construcŃii realizate până la acea dată să intre în proprietatea deplină a 
Municipiului Deva” dar nu a respectat clauza din Caietul de sarcini, terenul vine, aici este o 
şmecherie ieftină. Nu ştiu cine l-a învăŃat pe el, cel care a semnat contractul, Primar Mircia 
Muntean, ca să încurce lucrurile. În caz contrar, dacă nu finalizează investiŃia, ce să-i luăm? El nu 
face nimic dar în caz contrar îi luăm ce? Nimic! Îi luăm nimic înapoi, în caz contrar. Totul este o 
şmecherie ieftină, de doi bani că aşa ne-am învăŃat să facem. L-a învăŃat cineva şi cine l-a învăŃat, 
l-a învăŃat bine. Pe bază de logică, el în caz contrar dacă nu face nimic ne dă nouă nimic. Ce să 
facem cu nimic? 
 VotaŃi domnilor. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 Suspendându-se… 
 Dl.łonea Vasile 
 Suspendându-se vine terenul înapoi la Primărie. 
 Dl.David Ioan 
 Dumneavoastră insinuaŃi că el acum ne amăgeşte, cere acel P.U.Z.… 
 Dl.łonea  Vasile 
 BinenŃeles. 
 Dl.David Ioan 
 BinenŃeles că nu-l va face, îşi parcelează şi vinde terenul. 
 Dl.łonea Vasile 
 Da. 
 Dl.David Ioan 
 Asta înŃeleg. Noi unde suntem? 
 Dl.łonea Vasile 
 Unde am fost şi când am votat rândul trecut. Tot acolo ajungem. 
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 Dl.David Ioan 
 Acum susŃineŃi contrar la ce aŃi susŃinut la D.N.A. La D.N.A. eu nu am spus că este de doi 
bani. Eu am spus că… 
 Dl.łonea Vasile  
 Ba eu am recunoscut acolo. 
 Dl.David Ioan 
 Dumneatale aŃi recunoscut, nu ştiu ce aŃi gândit dar eu nu am recunoscut.  Cine o gândise în 
momentul vânzării?! 
 Dl.łonea Vasile  
 Nu vreau să-mi aduc aminte ce-mi şopteaŃi atunci în spate. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu am o întrebare pentru domnul Socol. Mai devreme afirmaŃi că cine i-ar fi aprobat 
AutorizaŃia de construire. Întrebarea este, a depus documentele pentru AutorizaŃie de construire 
sau nu a depus? 
 Dl.Socol Augustin 
 Nu se aprobă, domnule consilier. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Dacă există lege… 
 Dl. Socol Augustin 
 Există. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 O altă chestiune la care nu mă pot abŃine să nu-i spun ceva. Este ultimul ghimpe pe care îl 
fac la domnul łonea. În perioada respectivă pe toŃi colegii din consiliu, - nu cei de astăzi, cei de 
atunci – i-am rugat “nu fiŃi de acord cu acest preŃ că este anormal”. Unul dintre cei care au votat 
proiectul la vremea respectivă a fost domnul łonea. Este ultima replică care-i dau pentru că a scris 
într-un ziar, a minŃit în defavoarea mea, cu Casa de Ajutor Reciproc. 
 Dl.łonea Vasile  
 Ai început bine şi ai sfârşit prost. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu trebuia specificat în Expunerea de motive de ce nu s-a înaintat cu toate, cu 
documentaŃie, cu acte, cu constucŃiile? Deci, motivaŃia pentru care a întârziat. 
 Dl.Socol Augustin 
 StaŃi puŃin. Noi nu motivăm pe ce nu s-a făcut. Motivăm pe ce s-a făcut. 
 Dl.Panduru Carol 
 Bun, dar s-a repus în discuŃie acest subiect. 
 Dl. Socol Augustin 
 Nu s-a repus, nici nu a fost … 
 Dl.Panduru Carol 
 Întrebări sunt din partea colegilor. De ce nu s-a făcut până acum ceva? 
 Dl. Socol Augustin 
 ÎntrebaŃi-l pe cel care a solicitat. 
 Dl.Panduru Carol 
 Bun dar cine a făcut Expunerea de motive? 
 Dl.Socol Augustin 
 Acum când solicită, de ce se face?! 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu aşa. De ce nu s-a specificat de ce nu s-a făcut, de ce este aşa de greu? 
 Dl.Socol Augustin 
 Când vrea să se facă, de ce se face?! Când nu, de ce nu s-a făcut?! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 HaideŃi să ne lămurim. Domnul łonea spune că nu a fost terenul în litigiu, că am fost noi, 
consilierii, în litigiu. Da. Terenul nu poate fi subiect al unei infracŃiuni, nu poate fi infractor, noi 
am fost infractori, învinuiŃi. Dacă am fi fost trimişi în judecată pentru faptul că am săvârşit acea 
infracŃiune, că am votat un preŃ nereal, acel preŃ nu ducea la nulitatea licitaŃiei? Nu ducea la 
nulitatea contractului? 
 Dl.łonea Vasile 
 Plăteam noi diferenŃa. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Domnule coleg, nu ducea la nulitatea contractului? Pune-te domnule łonea în locul acelui 
om care a dat bani. A dat 2,26 euro pe metru pătrat, da? Mai dai iarăşi, mai accepŃi să mai dai? 
Rişti 1 milion de euro pentru construcŃii în condiŃia în care nu ştie că rămâne sau nu proprietar al 
terenului? 
 Dl.łonea Vasile 
 Sentimental eu nu pot fi. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 În condiŃiile acestea, fiecare votaŃi cum consideraŃi dumneavoastră de cuviinŃă. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Ascultându-vă, constat următoarele.Constat că, contractul este în termen, cele 36 de luni nu 
s-au scurs şi în concluzie să-mi permiteŃi să supun la vot acest proiect.  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat 10 voturi pentru (dl. David Ioan, dl.Borca Tiberiu, dl. Costa Cosmin  

       Cristian, dl.Lazăr Danil, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar     

      Marcel, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu Corina,     

      dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Birău Mircea) 

5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş   

                              Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs  

                              Francisc) şi 

                                          4 abŃineri (dl. Borbeanu Simion, d –na Chişotă Roxana, d-na Mermezan  

                                                           Ana Elena, dl. Panduru Carol) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 10 voturi pentru (dl. David Ioan, dl.Borca Tiberiu, dl. Costa Cosmin  

       Cristian, dl.Lazăr Danil, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar     

      Marcel, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu Corina,     

      dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Birău Mircea) 

5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş   

                              Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs  

                              Francisc) şi 

                                          4 abŃineri (dl. Borbeanu Simion, d –na Chişotă Roxana, d-na Mermezan  

                                                           Ana Elena, dl. Panduru Carol) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 10 voturi pentru (dl. David Ioan, dl.Borca Tiberiu, dl. Costa Cosmin  

       Cristian, dl.Lazăr Danil, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar     

      Marcel, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu Corina,     

      dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Birău Mircea) 

5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş   

                              Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs  

                              Francisc) şi 

                                          4 abŃineri (dl. Borbeanu Simion, d –na Chişotă Roxana, d-na Mermezan  

                                                           Ana Elena, dl. Panduru Carol) 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 10 voturi pentru (dl. David Ioan, dl.Borca Tiberiu, dl. Costa Cosmin  

       Cristian, dl.Lazăr Danil, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar     

      Marcel, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu Corina,     

      dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Birău Mircea) 

5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş   

                              Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs  

                              Francisc) şi 

                                          4 abŃineri (dl. Borbeanu Simion, d –na Chişotă Roxana, d-na Mermezan  

                                                           Ana Elena, dl. Panduru Carol) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 10 voturi pentru (dl. David Ioan, dl.Borca Tiberiu, dl. Costa Cosmin  

       Cristian, dl.Lazăr Danil, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar     

      Marcel, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu Corina,     

      dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Birău Mircea) 

5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş   

                              Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs  

                              Francisc) şi 

                                          4 abŃineri (dl. Borbeanu Simion, d –na Chişotă Roxana, d-na Mermezan  

                                                           Ana Elena, dl. Panduru Carol) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 10 voturi pentru (dl. David Ioan, dl.Borca Tiberiu, dl. Costa Cosmin  

       Cristian, dl.Lazăr Danil, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar     

      Marcel, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu Corina,     

      dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Birău Mircea) 

5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş   

                              Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs  

                              Francisc) şi 

                                          4 abŃineri (dl. Borbeanu Simion, d –na Chişotă Roxana, d-na Mermezan  

                                                           Ana Elena, dl. Panduru Carol) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 10 voturi pentru (dl. David Ioan, dl.Borca Tiberiu, dl. Costa Cosmin  

       Cristian, dl.Lazăr Danil, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar     

      Marcel, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu Corina,     

      dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Birău Mircea) 

5 voturi împotrivă (dl. łonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş   

                              Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Kovacs  

                              Francisc) şi 

                                          4 abŃineri (dl. Borbeanu Simion, d –na Chişotă Roxana, d-na Mermezan  

                                                           Ana Elena, dl. Panduru Carol) 

Întrucât nu s-a întrunit cvorumul, hotărârea nu a trecut. 
Punctul 5  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire spalatorie auto, bar, locuinta D+P+M” 
Deva, str.M.Eminescu, f.n., zona Bejan, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

A fost adoptată Hotărârea nr.68/2010 
Punctul 6  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire casa de vacanta P+M” Deva, 
str.Vulcan, nr.101, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.69/2010 
Punctul 7  

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 si a 
localitatilor 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. Borca Tiberiu  

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

A fost adoptată Hotărârea nr.70/2010 
Punctul 8  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an 
a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in blocul ANL 1 din Deva, Aleea Motilor 
nr.2A; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil, cu propunerea compartimentului de specialitate. 
D-na Doicaru Vasia 
Propunem o modificare care consta în radierea poziŃiei 2 din Anexa 4 şi includerea ei pe  

poziŃia 57 din Anexa 1. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

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 art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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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.71/2010 
Punctul 9  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 
Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre 
solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.72/2010 
Punctul 10  
           Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.473/2003 prin care s-a aprobat atribuirea in vederea inchirierii catre 
solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, str.Haraului nr.40, aflate in administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala, cu modificarile ulterioare; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

A fost adoptată Hotărârea nr.73/2010 
Punctul 11  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, din proprietatea 
statului si a municipiului Deva, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil, cu propunerea compartimentului de specialitate. 
D-na Doicaru Vasia 
Propunem radierea poziŃiilor: 9, 55 şi 79 din Anexa nr. 2 şi includerea pe poziŃiile 242, 243  

şi 244 din Anexa nr.1 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.74/2010 
Punctul 12  
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Dl.Viceprimar Costa  Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la 
Hotararea Consiliului local nr.196/2009 privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil 
pentru construirea de locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita 
tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003. 

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

            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.75/2010 
Punctul 13  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire de 
la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2010 pe seama contribuabilului Fundatia Misionar 
Crestina Iosua, cu sediul in Deva, str.Zavoi, nr.20, cod fiscal 11970828. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.76/2010 
Punctul 14  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire de 
la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2010 pe seama contribuabilului Fundatia Sfantul 
Francisc, cu sediul in Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605.   

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.77/2010 
Punctul 15  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a 

sumei de 35.400 lei, in vederea acordarii de cadouri in bani salariatilor, in beneficiul copiilor 
minori, cu ocazia sarbatorilor de Pasti; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.78/2010 
Punctul 16  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului 
stradal reactualizat al municipiului Deva, localitatii componente Sântuhalm si satelor apartinatoare 
Cristur si Barcea Mica; 
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Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.79/2010 
Punctul 17  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la 
Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.219/2008 si aprobarea Actului aditional nr.1 la 
Contractul de concesiune nr.25/2006. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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. 
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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.80/2010 
Punctul 18 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 135 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu sunt consecventă în poziŃia mea de la anterioarele discuŃii cu P.U.D.-ul pentru această  

construcŃie, deci mă abŃin şi de la a da dreptul beneficiarului acestui magazin de articole sportive a 
concesiona aceşti 135 mp. MulŃumesc. 
 Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

A fost adoptată Hotărârea nr.81/2010 
Punctul 19  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
     Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie 
publica a unui teren in suprafata de 135 mp din domeniul privat al municipiului Deva, situat in 
Deva, b-dul N. Balcescu f.n., intre bl.2 si bl.4. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 

            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 14 voturi pentru şi  

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Va rog sa faceti propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În Comisia de evaluare propun pe: dl. Oană Nicolae Dorin, d-na Oprişiu Corina, dl.Panduru 

Carol şi dl. Pogocsan Ferdinand.  În calitate de membrii supleanŃi propun pe: dl. Borbeanu Simion, 
dl. Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile şi d-na Mermezan Ana Elena. 

Dl.Borca Tiberiu 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerea 

facuta. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 19 voturi valabil 

exprimate. 
Comisia de evaluare: 
- Dl. Oană Nicolae Dorin – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Oprişiu Corina – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Panduru Carol – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Bornemisa Ana  - 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na NuŃu Silviana – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Jarnea Horea  - 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
Membrii supleanŃi: 
- Dl. Borbeanu Simion – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Moş Ovidiu – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. łonea Vasile  - 17 voturi “pentru ” şi 2 voturi “împotrivă” 
- D-na Mermezan Ana Elena – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
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                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

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

                     5 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, d-na Mateucă Mădălina, d-na Oprişiu  

                                      Corina, dl. Borca Tiberiu şi dl. Birău Mircea) 

A fost adoptată Hotărârea nr.82/2010 
Punctul 20  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 20 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva. 

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

            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.83/2010 
Punctul 21  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea actului aditional 
nr.1 la Contractul de concesiune nr.194/1997.  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  
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            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.84/2010 
Punctul 22  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
a obiectivului „Adapost de urgenta pe timp de noapte”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.85/2010 
Punctul 23  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
a obiectivului de investitii „Modernizare strada Ulita Mica, sat Cristur apartinator municipiului 
Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
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Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel   
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să discut pentru colegii din executiv. Mă uit peste Caietul de sarcini şi vreau să vă  

spun că nu este conform cu documentaŃia care trebuie să o puneŃi în Caietul de sarcini. 
 Dl.Radu Dorin 
 DocumentaŃia înseamnă Caietul de sarcini care conŃine specificaŃii tehnice care se scanează 
şi se publică în SEAP. 

Dl.Ghergan Florian 
 Colega, Caietul de sarcini trebuie să cuprindă conform 28, 32, cum spune legea. Te rog de 
acum înainte să ne pui la dispoziŃie, pentru asta am cerut să vedem Caietul de sarcini, exact câŃi 
bani sunt, care sunt condiŃiile tehnice şi tot.  
 Dl.Radu Dorin 
 FinanŃarea există. Scrie acolo în paragraf suma estimată. 

Dl.Ghergan Florian 
 Colega, eu te întreb una, dumneatale îmi răspunzi alta. Deci, hai să citim legea şi te rog 
frumos să faci cum spune legea. Noi aşa am cerut, te rog. 
 Dl. Borca Tiberiu  
            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.86/2010 
Punctul 24  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
a obiectivului de investitii „Modernizare strada Trandafirilor, sat Cristur apartinator municipiului 
Deva”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil, cu aceeaşi observaŃie. Vreau colegii să fie foarte  

serioşi. Noi am cerut Caiet de sarcini ca să …Vă rog frumos încă o dată colegilor, puneŃi Caiet de 
sarcini conform legii. Ce aŃi scris aici, aŃi scris câteva lucruri ca să spuneŃi că a trecut Caietul de 
sarcini. 
 Dl.Radu Dorin 

Domnule consilier, Caietul de sarcini este conform legii. Ceea ce cereŃi dumneavoastră se 
referă la OrdonanŃa de UrgenŃă nr.34/2006 privind achiziŃiile, aia este cu totul altceva. Caietul de 
sarcini înseamnă specificaŃii tehnice pentru executarea lucrărilor. Asta înseamnă Caiet de sarcini. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Colega, nu vreau să-Ńi cadă proiectul acesta dar dacă vrei să discutăm, ia 28 şi uită-te ce 
scrie acolo, pe puncte şi să-l faci aşa cum scrie acolo. Eu mai bine Ńi-aş spune să taci, că ar fi mai 
bine. Eu Ńi-am atras atenŃia să faci aşa cum scrie legea pentru că, pentru aia ne ducem la D.N.A.. 
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Pentru asta-Ńi atrag atenŃia, fă-le aşa cum spune un Caiet de sarcini. Uită-te cu două proiecte în faŃă 
şi vezi cum ai făcut Caietul de sarcini pentru un proiect şi cum l-ai făcut pe ăsta, în trei vorbe. 
 Dl.Radu Dorin 
 Legea 34 privind achiziŃiile publice spune clar ce înseamnă  Caiet de sarcini. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Nici nu spun altceva. Eu vreau să nu-Ńi cadă proiectele acestea pentru că sunt de interes 
public dar te rog eu frumos fă ce spune legea că nu o să-Ńi mai admitem să mai vi în consiliu cu trei 
vorbe puse pe o pagină şi să-i pui deasupra “Caiet de sarcini”. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.87/2010 
Punctul 25  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
a obiectivului „Consolidare mal si protectie conducta de gaz metan pe str.Aurel Vlaicu”.  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu aş vrea să întreb că nu am apucat să mă informez, despre ce zid de sprijin este vorba?  

Cel care s-a executat anul trecut sau mai există un zid? 
Dl Szots Ludovic 
Cel  mai din sus decât cel care s-a executat.  Nu sunt acolo numere aşa aranjate. Malul   

acela este abrupt, nu ştiu să vă spun exact numărul  78 până la 79 sau cât este acolo. CunoaşteŃi 
zona că aŃi fost. 

Dl.Panduru Carol 
Este mai sus decât celălalt? 
Dl.Szots Ludovic 
Da, este mai sus. 
Dl.Kovacs Francisc 
O să mă informez eu mai bine. 
Dl.Szots Ludovic 
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ŞtiŃi că nu sunt numerotate pe acolo, sunt în dezordine. Acum dacă zic fără număr, iarăşi  
nu vă ajută cu nimic. 

Dl. Borca Tiberiu  
            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.88/2010 
Punctul 26  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii pentru elaborarea documentatiilor: 
proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, documentatii necesare avizarii si autorizarii, 
verificare tehnica a proiectului, asistenta din partea proiectantului, la obiectivul Canalizare 
menajera pe strada Balata, municipiul Deva – portiunea peste linia ferata.  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil, cu aceeaşi observaŃie. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Vreau să se consemneze că alte Caiete de sarcini sub această formă nu mai aprobăm. Cum  

a spus domnul coleg, chiar acesta nu este Caiet de sarcini. 
Dl.Răchită Ciprian 
Prin hotărâre de consiliu s-au aprobat Studiile de fezabilitate la toate aceste investiŃii şi  

acelea fac parte din aceste Caiete de sarcini. Nu putem să le mai aprobăm încă o dată. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Acestea nu sunt Caiete de sarcini. 

Dl. Răchită Ciprian 
Sunt conform legii. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu sunt conform legii. Eu o să vă aduc legislaŃia şi o să aduc model de Caiet de sarcini. O 

foaie nu reprezintă un Caiet de sarcini. 
Dl.Răchită Ciprian 
Sunt prevăzute în Studiile de fezabilitate care au fost aprobate prin hotărâre de consiliu. 
D-na Mermezan Ana Elena 
La şedinŃa următoare o să vă aduc un model de Caiet de sarcini. O foaie nu reprezintă un 

Caiet de sarcini. 
Dl. Borca Tiberiu  
Vă rugăm să vă conformaŃi. 

            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.89/2010 
Punctul 1 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
in vederea atribuirii contractului pentru elaborarea proiectului ethnic la investitia “Reabilitarea si 
extinderea Parcului Bejan Deva”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu aceeaşi observaŃie. Mai mult, în acest Caiet de  

sarcini dragi colegi nu aŃi pus absolut nici o dată referitoare la preŃ. Pentru ce faceŃi Caiet de sarcini 
atunci? Să ne puneŃi o foaie aici în faŃă?! 

Dl.Borca Tiberiu 
 Vă rog să consemnaŃi şi dumneavoastră să vă conformaŃi la viitoarele Caiete de sarcini. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            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.90/2010 
Diverse 

Dl.łonea Vasile  
Am trei probleme de ridicat. Prima problemă, este vorba de rugina aceea de autobuz care 

stă la stadion. Dacă este al cuiva să vină să şi-l ia, dacă este public, este al nostru, proprietatea 
Primăriei, al Teatrului, să-l ducem de acolo că ne facem de ruşine şi pune în lumină proastă 
obiectivul acela de acolo pentru care s-au cheltuit o căruŃă de bani. HaideŃi să facem cale de trecere  
prin autobuzul acela de acolo. 
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A doua problemă, trebuia să vină aici în faŃa noastră administratorul pieŃei. Din motive, 
zice el obiective, nu a putut să vină.  Am fost sâmbătă la piaŃă, am văzut acolo câteva din lucrurile 
pe care le-a prezentat ieri. Dumnealui a sugerat să supunem aprobării consiliului şi să prindem ca 
obiectiv de realizat o piaŃă en-gros aici în Deva pentru că vin producătorii din Oltenia cu tiruri 
mari, cu  marfă proaspătă şi care trebuie păstrată în condiŃii optime. 

Dl.Ghergan Florian 
Nu avem în Micro 15? 
Dl. łonea Vasile 
Nu ştiu dacă avem, nu avem. Nu este amenajat. Este foarte necesar aşa ceva. Am văzut că 

are contracte cu producători din Oltenia, din Arad şi are contracte mari. 
A treia problemă, cadrele didactice de la Liceul Pedagogic mi-au prezentat o situaŃia în care 

spun că au restanŃe la plata unor drepturi salariale, atât cele prin contractul colectiv de muncă cât şi 
cele obŃinute ca urmarea unor sentinŃe judecătoreşti. Ne roagă să ne Ńinem de cuvânt. 

D-na Nicula Viorica 
Cheltuielile de personal pentru unităŃile de învăŃământ se susŃin din bugetul de stat. 

Guvernul României a dat o OrdonanŃă că pentru toate cheltuielile de personal susŃinute din bugetul 
de stat şi din alte bugete câştigate în instanŃă prin sentinŃe definitive şi irevocabile, vor putea fi 
plătite cele câştigate în anul 2009 începând cu 2010 până în 2013 câte 33% în fiecare an, cele 
câştigate în 2010 începând cu 2011 şi la fel, în 3 ani. 

Dl.łonea Vasile  
Sunt câteva din 2008 câştigate. 
D-na Nicula Viorica 
Mergând mai departe, pentru anul 2010 noi nu putem pune nici un leu din bugetul local. În 

acelaşi timp prin OrdonanŃa 1 din 2010 Guvernul României interzice plata oricăror drepturi 
înscrise în contractele colective de muncă. Deci, ele nu mai pot fi suportate din bugetul de stat sau 
din bugetul local. Deci, tot ce însemnă contractele colective de muncă, nu mai pot fi achitate.  

Dl.łonea Vasile 
Am lăsat şi o adresă scrisă acolo, cu toate sentinŃele atacate. 
Dl. David Ioan 
Într-un fel completez ceea ce spunea domnul łonea. Domnul Hoancea a stat un pic pe la 

uşă şi s-a cărăbănit foarte repede să nu cumva să-l întrebe cineva ceva incomod. Solicit încă o dată 
prezenŃa la următoarea şedinŃă de consiliu, dar de data aceasta să fie prezent în sală nu să trimită 
adresă. 

 Problema este următoarea. La ora asta în piaŃă nici merele nu mai sunt româneşti. Fac tot 
felul de anunŃuri “roşii româneşti” dar nu sunt româneşti. Eu aş dori să-şi instituie un control 
dânsul, să nu mai primesc informaŃii false când mă duc să cumpăr  “roşii româneşti”. De unde 
dracu roşii româneşti la ora asta?! Când ajungi acasă cu ele nu au nici un gust, nu au nici o culoare. 

În al doilea rând, fără să vreau şi fără să am o preocupare în privinŃa pieŃei. Într-una din zile 
am constatat că se aduceau nişte lăzi cu salată şi am aflat că respectiva salată este undeva făcută în 
sere la Bălata. Am întrebat pe omul care era cu maşina şi căra “domnule,  dar cu cât le vinzi aici?” 
“cu 50 de bani”, ca să constat după aceea în stand că este 2,5 lei sau 3 lei. Mi se pare extraordinar 
de mult adaosul pe care-l are piaŃa sau cel care vindea în piaŃă. Omul acela era numai furnizor. 
Sigur că domnului Hoancea îi convine aşa să se cumpere, să se achiziŃioneze cu 50 de bani şi să 
vândă cu 5 lei. AŃi văzut aici ce bine stă la încasări. 

Altă chestiune. Am discutat aici în repetate rânduri că la parter nu se vând decât produse 
agricole. Îmi pare foarte rău să spun faptul că sunt o grămadă de produse care nu provin neapărat 
de la producători agricoli. Acolo găseşti băuturi de toate felurile. Sunt anumite magazine de pe 
margine care încet încet şi-au schimbat profilul. Deci, această chestiune trebuie repusă pe tapet 
încă o dată până când domnul Hoancea înŃelege şi respectă lucrul acesta, să nu-l tot chemăm aici. 

Mai vreau să ridic o chestiune. Este foarte adevărat cu piaŃa de en-gros dar o să înceapă să 
vină roşiile cu adevărat româneşti, de la Arad, de la Poiana Mare, de ştiu eu mai de unde vin. 
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Nimeni nu se ocupă de oamenii aceştia în aşa fel încât să cumpărăm un produs bun şi mai ieftin 
decât turcismele şi dracu mai ştie de unde mai aduc marfă. 

Tot zilele trecute eram în birou la domnul Viceprimar Cosmin Costa. Avea pe birou nişte 
certificate de producători şi mă uit şi eu. Unul era din Bârcea Mică şi unul era din Cristur. 
Domnilor,  eu nu-i cunosc.  

Dl.łonea Vasile  
Primarul le-a dat. 
Dl. David Ioan 
Nu, că era vechi de prin 2006. Eu nu-i cunosc pe oamenii aceştia. Problema este 

următoarea şi eu vreau să revin la o chestiune pe care vreau să o supun cu foarte mare grijă în 
atenŃia dumneavoastră. Mă întreb, acel producător, după ce a primit documentul acela cât impozit a 
plătit la noi pentru terenul pe care-l are? Întreb acum de câte ori se mai emite reautorizarea la 
certificat de producător, să se facă o cerere către administraŃia noastră financiară a Primăriei, cat a 
plătit impozit omul acela?! Vă spun că nu a plătit nimic, că nu are. Deci, nu are teren. Stă la Cristur 
dar are, ştiu eu ce are, praful de pe tobă sau ce are. 

Există numeroşi oameni care vin şi cer autorizaŃii ştiu eu, pentru 6 luni, pentru 4 luni, să 
ocupe un domeniu public, un 3 metri, un ceva,  în sfârşit. Domnilor, nu le mai reînoiŃi autorizaŃiile 
atâta timp cât nu a plătit anul trecut. Deci, sunt foarte multe situaŃii din astea când se reautorizează 
fără să-şi fi plătit pe anul precedent. Este sau nu este? Nu este pentru că nu-i aveŃi în evidenŃă. Eu 
dacă am concesionat 2 mp să vând roşii sau salată  undeva la un colŃ sau în sfârşit, aveŃi evidenŃa 
că am plătit anul trecut când vin să ceară din nou? Nu aveŃi. Cine le Ńine evidenŃa la ăştia? 

D-na Pârvu Daniela 
Autorizarea nu se dă decât pe baza chitanŃei că a plătit domeniul public pe urmă este 

urmărit, lunar,  de cei de la domeniul public. 
Dl.David Ioan 
Păi urmăriŃi-i! 
D-na Pârvu Daniela 
Îi urmărim, cei de la domeniul public. 
D-na Carla Popa 
AutorizaŃia nu se emite fără viză de la noi. Chiar la începutul anului colega mea în 

regulamentul de autorizare a specificat, nu mai ştiu în ce articol, obligativitatea plătirii, taxelor şi 
impozitelor. Pe cererea de autorizare trebuie două vize. 

Dl.David Ioan 
Vreau să precizez că emiterea, vă rog mare atenŃie că a început sezonul, emiterea sau 

reconfirmarea certificatului de producător să fie făcută cu toată atenŃia. 
D-na Popa Carla 
Registrul agricol. 
Dl.David Ioan 
Registrul agricol, registrul sfinŃilor aşteaptă, registrul nu ştiu cui dar pentru numele lui 

Dumnezeu oamenii aceia există, nu ştiu, nu-i cunosc dar nu locuiesc la Cristur şi dacă locuiesc la 
Cristur, nu are nici o bucăŃică de teren. 

Domnule Ghergan, dacă dumneavoastră vorbiŃi fata aceea mă cheamă peste 2 zile să-i spun 
ce am spus astăzi şi zău că nu-mi aduc aminte. Dacă mă înfuriaŃi dumneavoastră o să-mi aduc 
aminte şi nu este prima dată. Nu puteŃi puŃin să mă lăsaŃi să mă desfăşor şi eu? Nu de alta dar şi la 
servici şi aici, este cam mult să stau tot în preajma dumneavoastră şi să mă bruiaŃi tot timpul. Am 
terminat.Vă mulŃumesc. Asta nu trebuia să scrieŃi, ultima observaŃie. 

Dl. Cuiava Dorel 
Tot referitor la piaŃă. Domnul Hoancea Eugen a trimis o informare că va fi prezent la 

comisii. Nu a fost prezent, a stat pe hol şi a plecat. Să vină în mod obligatoriu la următoarea 
şedinŃă de consiliu pentru că nu este posibil ce se întâmplă în piaŃă. Nu poŃi sta în piaŃă de bişniŃarii 
de Ńigări şi de ciorapi. 
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Dl.Ghergan Florian 
Sa-mi daŃi înregistrarea vă rog. 
D-na Mermezan Ana Elena 
În şedinŃa din februarie am adus în atenŃia aparatului de specialitate că în fosta clădire unde 

a funcŃionat Restaurantul Astoria este realmente o sursă de infecŃie, depozit de gunoaie. Mai mulŃi 
cetăŃeni care locuiesc în zonă mi-au supus atenŃiei acest lucru dar mi-au spus că nu s-a rezolvat 
nimic nici până astăzi. Oare nu poate fi luat acel proprietar la răspundere? 

D-na Marian Delina 
S-au făcut adrese către AVAS şi către unul dintre administratori şi le-am spus că-i 

sancŃionăm. O să aşteptăm 30 de zile şi-i sancŃionăm dacă nu fac curăŃenie. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Am supus atenŃiei la şedinŃa din 26 februarie. 
D-na Marian Delina 
Am făcut adresa de 2 săptămâni. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Oamenii care locuiesc în acele blocuri efectiv sunt deranjaŃi de ce există acolo. Nu există 

măsuri pentru acest proprietar? 
D-na Marian Delina 
Ba da. Dacă în 30 de zile nu face curat acolo, să igienizeze zona, atunci o să fie sancŃionat. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Când trec 30 de zile vreau să informez cetăŃenii. Când trec cele 30 de zile? 
D-na Marian Delina 
O să vă anunŃăm. Îi sancŃionăm noi. 
Dl.Borca Tiberiu 
La următoarea şedinŃă să aduceŃi adresele şi sancŃiunea pe care aŃi dat-o. 
Dl.Panduru Carol 
Dorim din partea compartimentului de specialitate să se intereseze mai mult de modul cum 

se face curăŃenie în oraş. Vă rog frumos, este dezastru. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Tot timpul am luat cuvântul şi am fost împotriva situaŃiilor aberante în care se dau 

autorizaŃiile de spargere pentru introducerea conductelor fără să se urmărească readucerea 
carosabilului la starea iniŃială. 

Atrag atenŃia persoanalului din executiv că o să ajungă în situaŃia să plătească daune de nu 
o să câştige într-o viaŃă cât trebuie să plătească. A dat căldura şi încep copiii, sunt demenŃi, sunt 
nebuni, merg cu motoretele în viteză foarte mare şi dă într-un şanŃ dinăsta, se nenoroceşte, moare 
şi cel care trebuia să urmărească acoperirea şanŃului o să plătească bani de o să se sature. 

Nu numai că sunt absurd şi mă deranjează că trec cu maşina peste gropi dar cel care a dat 
aviz pentru spargere şi stabileşte acolo condiŃie “se aduce carosabilul în aceiaşi situaŃie în termen 
de 2 zile de la finalizare”, urmăreşte finalizarea? Sunt străzi cum este IndependenŃei, de acum o 
săptămână sau trei săptămâni a spart Drumurile JudeŃene şi este tot şanŃ. Pe Cloşca de 3 luni este 
şanŃ. Lucrarea este gata dar există şanŃ. Toată lumea poate să … fie mă ia în derâdere sau ceva dar 
în momentul în care … nimeni nu o să zică nimic, “vai săracul câŃi bani trebuie să plătească”. Nu o 
să plătească consilierii, nu o să plătească Primăria, se va îndrepta împotriva persoanei care avea 
atribuŃie de servici să urmărească acest lucru. Când dai aprobare să se spargă, urmăreşti să se şi 
acopere. Vă faceŃi  grafic, vă faceŃi un tabel, faceŃi cum credeŃii. DimineaŃa când veniŃi la servici, 
nu vă jucaŃi.  Merge un copil peste o groapă, aŃi văzut la televizor…AŃi văzut la Bucureşti, în plin 
Bucureşti pe Spaiul IndependenŃei a dat într-o gură de canal şi a murit. Familia a făcut plângere 
penală. Este înregistrată plângere penală. Nu vă jucaŃi că vă jucaŃi cu libertatea voastră şi cu banii 
voştrii. 

Dl.Borca Tiberiu 
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Vă rog să consemnaŃi problema pe care a ridicat-o domnul Oană şi aş vrea să vă rog, cine 
este diriginte din partea executivului pentru lucrarea de schimbare a conductelor care le face 
HidrocontrucŃia, să urmăriŃi lucrările că sunt lăsate nefinalizate. Cum a spus dânsul, sunt traversări 
în carosabil nefinalizate. Au început să meargă mai departe şi nu lasă carosabilul în forma iniŃială. 
Deci, dacă ne apucăm şi spargem  tot oraşul după ce acum 2 ani am asfaltat tot, eu zic măcar să 
aducem la forma iniŃială. Vă rog să consemnaŃi acest lucru. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Compartimentul tehnic v-aş ruga, acolo unde sunt diferenŃe de nivel, acolo unde nu s-a 

asfaltat corespunzător, acolo unde nu au fost montate bordurile să luaŃi atitudine şi să-i trageŃi la 
răspundere. Am sesizat şi eu multe nereguli prin oraş, mai ales la reasfaltarea făcută pe programul 
ISPA. 

Dl.Borca Tiberiu 
Da, este o lucrare foarte mare. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Vă dau exemple. I.L. Caragiale cu Kogălniceanu. Trecerea  pe I.L.Caragiale este făcută de  

2 săptămâni şi nu este acoperită. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Compartimentul tehnic să prezinte o situaŃie a lucrărilor până data viitoare şi acolo unde nu 

este asfaltat necorespunzător ori îi acŃionăm în judecată ori ne înŃelegem pe cale amiabilă ca să 
aducă asfaltul la starea iniŃială. 

Dl.Ghergan Florian 
Am tot întrebat ce facem cu câinii. Ne-aŃi spus că trebuie să se facă licitaŃia, ne-aŃi spus 

după aceea că să vină bugetul. Ce facem? Câinii sunt tot acolo şi sunt bine merci. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Domnul Ciprian mai este în sală?  Domnul director, răspundeŃi domnului consilier. 
Dl. Szots Ludovic 
Eu nu mă ocup de câini. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
LicitaŃia este pe SEAP şi într-o săptămână sperăm că se va rezolva. 
Dl. Borca Tiberiu 

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

 
Deva, 30 martie 2010 
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