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RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI DEVA 
PE ANUL 2005 

  
  

   In conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale 
normelor de aplicare a legii, institutia noastra face public urmatorul Raport de activitate pe anul 2005. 

  
    Primaria Municipiului Deva, formata din Primar, Viceprimari, Secretar impreuna cu aparatul propriu de 

specialitate al Consiliului Local, se organizeaza si functioneaza ca o structura functionala cu activitate permanenta, care 
aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii 
locale. 

Primarul este seful administratiei publice locale si raspunde de buna organizare si functionare a acesteia, prin 
compartimentele aparatului propriu de specialitate al Consiliului local si serviciile aflate in subordine, avand ca unic scop 
bunastarea colectivitatii locale. Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2005 ale compartimentelor 
functionale ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului local, evidentiind cu precadere obiectivele de activitate 
specifica, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului local si a 
dispozitiilor emise de Primar. 

  
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA  

  
            Pe parcursul anului 2005, Compartimentul administratie publica locala, in conformitate cu Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala si cu Regulamentul de organizare si functionare a municipiului Deva a asigurat convocarea 
Consiliului local al municipiului Deva pentru sedintele de consiliu, intocmind ordinea de zi cu problemele supuse 
dezbaterii in sedintele Consiliului local. 
 Astfel, in cursul anului 2005 au fost adoptate 630 de Hotarari de Consiliu. Nici o hotarare adoptata in cursul anului 2005 

nu a fost atacata la instanta de contencios, nu a fost revocata nici o hotarare a Consiliului local ca urmare a procedurii 
prealabile si o singura hotarare a fost refacuta ca urmare a observatiilor facute, fiind organizate un total de 28 de sedinte din 
care 12 ordinare, 11 extraordinare si 5 sedinte convocate de indata. 

S-a intocmit si pus la dispozitia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor si proiectelor de 
hotarari din ordinea de zi; 

S-a intocmit indrumarul privind desfasurarea sedintelor de consiliu si s-a urmarit aplicarea acestuia; s-au intocmit 
sintezele proceselor-verbale ale sedintelor de consiliu care au fost prezentate plenului consiliului local; 

S-a intocmit graficul si s-a tinut evidenta prezentei consilierilor in cadrul comisiilor de specialitate si in sedintele de 
consiliu; 

S-a asigurat aducerea la cunostinta publica prin afisarea la sediul Consiliului local si publicarea pe site -ul propriu a 
tuturor proiectelor de hotarare de interes public; s-a intocmit fisa de pontaj a consilierilor la sedinte; 
 S-a asigurat multiplicarea si pregatirea materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregatind mapele 

de lucru ale consilierilor, Primarului, Viceprimarilor, Secretarului municipiului;   
Au fost redactate hotararile Consiliului local si s-a tinut evidenta acestora intr-un registru special; 

S-a urmarit si verificat intocmirea exacta a proceselor-verbale pentru sedintele Consiliului local si au fost 
comunicate prefectului, in termenul prevazut de lege, hotararile Consiliului local, in vederea exercitarii controlului de 
legalitate;  
Au fost distribuite catre compartimentele functionale precum si catre persoanele juridice sau fizice interesate hotararile 

Consiliului local; 
S-a asigurat aducerea la cunostinta publica a hotararilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass

media; 
Dupa fiecare sedinta de consiliu a fost inchis dosarul sedintei, operatie care consta in numerotarea, sigilarea si 

parafarea dosarului respectiv;  
S-a intocmit o informare privind modul de realizare a hotararilor de consiliu; precum si comunicarea Prefecturii 
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judetului Hunedoara a situatiei trimestriale privind hotararile adoptate de consiliul local si dispozitiile, autorizatiile, 
certificatele, adeverintele si alte acte emise de primar. 

S-a tinut evidenta dispozitiilor primarului, intr-un registru special. Astfel, in cursul anului 2005 au fost inregistrate 
2131 de dispozitii ale primarului din care 7 au fost atacate la instanta de alte persoane fizice sau juridice. Au fost 
comunicate prefectului, pentru exercitarea controlului de legalitate, compartimentelor functionale precum si persoanelor 
interesate dispozitiile primarului; 

S-a asigurat afisarea si intocmirea proceselor-verbale de afisare la sediul consiliului local a tuturor publicatiilor de 
vanzare si citatiilor trimise in acest scop de instantele judecatoresti; A fost inaintata dovada afisarii publicatiilor de 
vanzare si a citatiilor la solicitarea instantelor judecatoresti sau executorilor judecatoresti; 

A organizat desfasurarea in bune conditii a alegerilor locale din iunie 2004 precum si a alegerilor Presedintelui, a 
Senatului si Camerei Deputatilor din noiembrie – decembrie 2004. 

S-a asigurat consultarea listelor electorale de catre  cei interesati;  
Au fost comunicate Serviciului Evidenta populatiei din cadrul Inspectoratului judetean de Politie, persoanele care si

pierdut drepturile electorale, comunicate de instantele judecatoresti; 
S-a intocmit nomenclatorul arhivistic si s-a propus Consiliului local aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor nationale 

ale statului; 
Cu privire la evidenta stampilelor, sigiliilor si  parafelor : 
A urmarit indeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, stampilelor si parafelor din cadrul consiliului local 

modificarea acestuia; 
S-a tinut evidenta , intr-un registru specific, a stampilelor, sigiliilor si parafelor ; 
In domeniul arhivei: 
S-a intocmit nomenclatorul arhivistic, indicativul termenelor de pastrare a documentelor si s-a propus emiterea dispozitiei 

primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor nationale ale statului. 
  

COMPARTIMENT JURIDIC  
  
            Pe perioada 01.01.2005, Compartimentul juridic contencios administrativ din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului local al municipiului Deva a fost format din 4 consilieri juridici, Ciucurita Paul, Maniul Mihaela, Ilca Pamela 
si Faur Alina. 
            Activitatea specifica functiei de consilier juridic si anume aceea de asistenta, consultanta si reprezentare juridica in 
fata instantelor judecatoresti si a Consiliului local, a Primarului, a Primariei si a Comisiei locale de aplicare a Legii 
nr.18/1991 a fost desfasurata de Directorul APL, jr. Augustin Socol impreuna cu cei patru consilieri juridici ai 
Compartimentului juridic, activitate deosebit de complexa, tinand seama de cel putin urmatoarele aspecte: 
1.   Numarul cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti  
In cursul anului 2005 pe rolul instantelor judecatoresti s-au aflat un numar de 378 cauze din care : 
-      cauze mai vechi de un an 175 
-      cauze inregistrate in cursul anului 203 
TOTAL :          378 CAUZE 
2.                  In cursul anului 2005 cele 378 de cauze au necesitat peste 716 reprezentari in instanta 
Avand in vedere numarul zilelor lucratoare dintr-un an calendaristic, rezulta ca fiecare consilier juridic a reprezentat 
interesele municipalitatii in fata instantelor de 3 – 4 zilnic. 
3.                  Varietatea obiectului cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, acestea acoperind, practic, cu exceptia 
dreptului penal, toate ramurile de drept. 
            Astfel, au fost sustinute interesele autoritatilor administratiei publice locale a municipiului Deva in cauze avand ca 
obiect actiuni impotriva actelor de constatare intocmite de controlorii Curtii de Conturi, actiuni in baza Legii nr.10/2001, 
actiuni in baza Legii nr.18/1991, actiuni in pretentii – in valoare de peste 18 miliarde lei, cereri de somatie de plata, actiuni 
in constatare, cereri de ordonanta presedintiala, actiuni locative, actiuni de drept comercial, actiuni de dreptul muncii, 
plangeri impotriva proceselor verbale de contraventie, contestatii la executare, actiuni de rectificarea actelor de stare civila 
etc. 
4.                  Multitudinea actelor necesare a fi elaborate in vederea sustinerii cauzelor in fata instantelor judecatoresti (actiuni, 
intampinari, concluzii scrise, obiective la expertize, interogatorii, cereri de probatiune, corespondenta cu serviciile de 
specialitate, referate pentru aprobarea taxelor de timbru, cereri de incuviintare a executarii silite, cereri de excutare silita 
etc.). 
5.                  Urmarirea si exercitarea cailor de atac, atunci cand era cazul; 
6.                  Necesitatea intocmirii actelor in termene procedurale scurte, obligatoriu a fi respectate; 
7.                  In perioada amintita au fost publicate in cele peste 1264 de Monitoare Oficiale, un numar de 749 Legi, 1270 
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Hotarari de Guvern, 212 Ordonante, acte normative a caror studiere a necesitat alocarea, din partea consilierilor juridici ai 
compartimetului juridic, a unui timp considerabil, mare parte din aceste acte normative fiind comunicvate 
compartimentelor de specialitate si serviciilor publice prin grija sefului de birou. 
Pe langa aceasta activitate strans legata de cea a instantelor judecatoresti, consilierii juridici au desfasurat si o serie de 
activitati specifice administratiei publice locale si anume: 
-                     colaborarea la intocmirea proiectelor actelor administrative emise de catre Consiliul local sau Primar ; 
-                     avizarea tuturor referatelor care au stat la baza actelor emise decatre Primar sau Consiliul local; 
-                     intocmirea si colaborarea la intocmirea contractelor incheiate de catre autoritatile locale, precum si avizarea 
acestora; 
-                     intocmirea si colaborarea la intocmirea altor acte cu caracter juridic, asigurand totodata avizarea acestora; 
-                     consilierea diverselor compartimente de specialitate in functie de repartizarea stabilita prin Dispozitiile 
Primarului; 
-                     rezolvarea oricaror alte lucrari cu caracter juridic repartizate, asigurand totodata rezolvarea in termen legal a 
scrisorilor, sesizarilor si corespondentei repartizate; 
-                     asigurarea asistentei si colaborarea la rezolvarea oricaror alte lucrari cu caracter juridic, repartizate altor 
compartimente, in functie de repartizarea stabilita prin Dispozitiile Primarului; 
-                     participarea, in calitate de membri, in diverse comisii de licitatie, achizitii publice, etc, constituite prin Dispozitiile 
Primarului sau prin Hotarari ale Consiliului local; 
-                     preluarea atributiilor Secretarului municipiului Deva, pe perioada delegarii atributiilor; 
-                     participarea la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului local 
Pe langa activitatile expuse mai sus, consilierii juridici au rezolvat in termenul legal un numar de peste 2100 de acte care 
le-au fost repartizate.  

  
BIROU BUGET – CONTABILITATE 

  
In decursul anului 2005, in cadrul Biroului buget contabilitate s-au elaborat Darile de seama contabile la trimestre si 

s-au depus la Directia Generala de Finante a judetului Hunedoara cu numerele de inregistrare  astfel :  
1.Dare de Seama Contabila la 31 Decembrie 2004 depusa cu nr.3375/08.02.2005 ; 
2.Dare de Seama Contabila la 31 Martie 2005 depusa cu nr.11647/16.05.2005 ; 
3.Dare de Seama Contabila la 30 Aprilie 2005 depusa cu nr.18874/05.08.2005 ; 
4.Dare de Seama Contabila la 30 Sepembrie 2005 depusa cu nr.26348/08.11.2005 ; 
 De asemenea, s-au intocmit un numar de 18 bugete rectificate de venituri si cheltuieli pe anul 2005 si toate s

depus la Directia Generala de Finante a judetului Hunedoara, ultimul buget rectificat nr.18 pe anul 2005 care contine 
prevederi definitive s-a depus la Directia Generala de Finante a Judetului Hunedoara cu nr.30202/23.12.2005. 

In decursul anului 2005 Biroul Buget Contabilitate a mai initiat urmatoarele hotarari de consiliu: 
Activitatea Biroului Buget Contabilitate mai presupune si prelucrarea datelor cu privire la realizarea veniturilor si 

cheltuielilor bugetare. Astfel, in decursul anului 2005 veniturile bugetare s-au realizat in proportie de 81,26 %, adica din 
total venituri prevazute in valoare de  78.455,33 mii lei s-au realizat  63.759,29 mii lei.           

Cheltuielile bugetare, impartite pe capitole bugetare, s-au realizat in felul urmator: 
1.            Cap.51.02, Autoritati publice, procent de realizare : 77,99%: 
-               prevederi: 4872,60 mii lei; 
-               realizare: 3800,24 mii lei. 
  
2.            Cap.57.02, Invatamant, procent de realizare : 93,55%: 
-               prevederi : 27.153,27 mii lei; 
-               realizare :  25.402,39 mii lei. 
  
3.            Cap.58.02, Sanatate, procent de realizare : 69,30%: 
-               prevederi : 582,50 mii lei; 
-               realizare :   403,69 mii lei. 
  
4.            Cap.59.02, Religie si cultura, procent de realizare : 78,39%; 
-               prevederi : 3553 mii lei; 
-               realizare : 2785,30 mii lei. 
  
5.            Cap.60.02, Asistenta sociala, procent de realizare : 86,11% 
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-               prevederi : 4107 mii lei; 
-               realizare : 3536,60 mii lei. 
  
6.            Cap.63.02, Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, procent de realizare : 70,51%: 
-               prevederi : 27.026,42 mii lei; 
-               realizare : 19.056,75 mii lei. 
  
7.            Cap.67.02,Agricultura si silvicultura,procent de realizare : 35,84%: 
-               prevederi : 209,57 mii lei; 
-               realizare :  75,13 mii lei. 
  
8.            Cap.68.02, Transporturi si comunicatii, procent de realizare : 82,84%: 
-               prevederi : 4840,57 mii lei; 
-               realizare : 4010,04 mii lei. 
  
9.            Cap.69.02, Alte actiuni economice, procent de realizare : 0,00%: 
-               prevederi : 25,00 mii lei; 
-               realizare : 0,00 mii lei. 
  
10.        Cap.72.02, Alte actiuni, procent de realizare : 60,00%: 
-               prevederi : 135,00 mii lei; 
-               realizare : 81,00 mii lei. 
  
11.Cap.88.02, Dobanzi, procent de realizare : 69,46%: 
-               prevederi : 1800 mii lei; 
-               realizare : 1250,40 mii lei. 
  
12.Cap.90.02, Rambursari de imprumuturi, procent de realizare : 99,61%: 
-               prevederi : 1900 mii lei; 
-               realizare : 1835,76 mii lei. 
  
Camera de Conturi a judetului Hunedoara, prin Directia de Control Financiar Ulterior, in conformitate cu atributiile 

si competentele conferite de Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, 
modificata si completata prin Legea nr.77/2002, a efectuat in anul 2005, verificarea contului de executie si a bilantului 
contabil pe anul 2004, precum si modul de respectare a dispozitiilor legale privind gestionarea si folosirea fondurilor 
publice. 

In urma controlului efectuat la Consiliul Local Deva, Completul constituit a examinat “Raportul de control“
dispus descarcarea de gestiune. Astfel, prin adresa nr.1003/06.12.2005, Camera de Conturi a judetului Hunedoara a 
transmis Consiliului local Deva Incheierea Nr.66/29.11.2005, prin care a fost acordata descarcarea de gestiune pentru 
exercitiul bugetar 2004 ordonatorului de credite al Primariei Municipiului Deva. 

  
  

COMPARTIMENT PROGRAME DEZVOLTARE 
  

1.Obiectivele de activitate propuse pentru anul 2005: 
•  Implementarea proiectelor contractate in anul 2003, respectiv Programul Phare 2001 – Coeziune Economica si 

Sociala - Componenta Schema de Investitii in Servicii Sociale, proiectele “Centrul de Urgenta pentru femeia si copilul 
abuzat" si “Reteaua lucratorilor sociali comunitari pentru persoane in varsta"; 

•  Implementarea proiectului “Asistenta Tehnica pentu pregatirea proiectelor ISPA in sectorul de mediu in 
municipiile Deva si Hunedoara - Masura                                ISPA NO.2001/RO/16/P/PE”; 

•  Elaborarea si redactarea programelor si proiectelor de dezvoltare locala finantate din fonduri guvernamentale 
precum si din fonduri externe nerambursabile; 

•  Alte activitati specifice Compartimentului Programe Dezvoltare, conform Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului Local al municipiului Deva. 

  
2.Prezentarea gradului de realizare a acestor obiective: 
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Obiectivele de activitate mentionate mai sus au fost realizate in proportie de 100%. 
  
3.Scurta prezentare a programelor desfasurate si a modului de raportare a acestora la obiectivele autoritatii si sau 

institutiei: 
Proiecte aflate in curs de implementare: 
“Asistenta tehnica pentu pregatirea proiectelor ispa in sectorul de mediu in municipiile deva si hunedoara - masura , 

ISPA no.2001/ro/16/P/PE” 
Solicitantul:  Consiliul Judetean Hunedoara 
Parteneri:     Consiliul Local al municipiului Deva 
                   Consiliul Local al municipiului Hunedoara                               
Localizarea proiectului:  Romania, Regiunea V Vest, municipiile Deva si Hunedoara 
Valoarea totala a proiectului: 800.000 EURO, din care finantare nerambursabila din Fonduri ISPA 600.000 EURO si 

200.000 EURO contributie proprie a beneficiarului si partenerilor 
  
Perioada de implementare: 2002 - 2006 

  
Obiectivele specifice prezentei Asistente Tehnice  sunt urmatoarele: 

•  Sa pregateasca toate documentele pentru evaluare de catre Consiliul Judetean, Comisia Europeana si Institutii 
Financiare Internationale  

•  Sa pregateasca toate documentele pentru Cererea ISPA, inclusiv Studiul de Fezabilitate, Planul General pentru 
Sistemele de Alimentare cu Apa Potabila si Canalizare, Impact asupra Mediului, Analiza Financiara si Economica si 
Analiza  Institutionala 

•  Sa intocmeasca toate documentele pentru procedurile de licitatie pentru Contractele de Servicii si Lucrari 
•  Sa acorde servicii relevante in timpul fazelor de pregatire si licitatie a acestor contracte 

  
Activitatile principale: 
Faza I: Pregatirea aplicatiei ISPA 
1.            Mobilizare 
2.            Plan master 
3.            Studiu fezabilitate 
4.            Analiza economica si financiara 
5.            Evaluare de impact de mediu 
6.            Evaluarea studiilor si aplicatia cadru ISPA 
7.            Sprijin  in timpul aprobarii proiectului si aplicatia finala ISPA 
      Pauza in timpul in care aplicatia va fi considerata si aprobata 
      Faza II: Sprijin in timpul ofertei si evaluarii 
8.            Termeni de referinta pt. contractul de servicii 
9.            Dosarul de oferta pt. Lucrari de executie 
10.        Asistenta in timpul ofertei, evaluarii ofertei si acordarea primului contract TA si primul contract de lucrari 

de executie 
  
Implementarea cu succes a acestui proiect ar trebui sa conduca la: 

•  Alinierea la legislatia UE cu privire la problemele de mediu 
•  Imbunatatirea calitatii vietii in judetul Hunedoara  si in aval de raul Mures, care este un rau care traverseaza granita 

(Ungaria) 
•  Conservarea si protectia biodiversitatii in zona respectiva (raul Mures si zona tributara) 
•  Consolidarea capacitatii locale pentru pregatirea proiectului la nivelul beneficiarului final pentru a solicita si 

accesa alte fonduri nationale/internationale pentru proiecte viitoare.  
  
Proiecte implementate: 
“Programul phare 2001 – coeziune economica si sociala - componenta schema de investitii in servicii sociale, 

proiectul “centrul de urgenta pentru femeia si copilul abuzat" 
Solicitantul:   Consiliul Local al municipiului Deva 
Parteneri:       Fundatia MARA Deva 

    Asociatia Proeuropa Hunedoara – Deva 
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Localizarea proiectului:  Romania, Regiunea V Vest, municipiul Deva 
Valoarea totala a proiectului: 71.322 EURO, din care finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana si 

Fondul National 57.822 EURO si 13.500 EURO contributie proprie a beneficiarului si partenerilor 
  
Perioada de implementare: 17 luni (28.11.2003 – 28.04.2005) 
  
Scopul proiectului: 
Crearea  unui Centru de urgenta care sa vina in sprijinul victimelor violentei domestice din localitatea Deva, 

pentru ca acestia sa fie capabili sa depasasca starea de criza prin care trec, sa-si amelioreze situatia familiala, 
imbunatatindu-si nivelul calitativ al vietii. 

  
Grupul tinta: 
Familiile afectate de violenta domestica din municipiul Deva 
Activitatile principale: 
•              Amenajarea si dotarea centrului 
•              Selectia si formarea personalului 
•              Elaborarea instrumentelor de lucru 
•              Promovarea proiectului 
•              Primirea, evaluarea si elaborarea planului de interventie 
•              Interventia – sociala, psihologica, medicala , juridica la nivelul beneficiarilor 

  
Rezultate obtinute: 
•              S-a amenajat si dotat corespunzator spatiul centrului 
•              S-au elaborat criteriile de selectie, fisele postului, s-a organizat si angajat personalul  
•              S-a format personalul echipei de implementare a proiectului 
•              S-au elaborat instrumentele de lucru 
•              S-a obtinut autorizarea sanitara a centrului de urgenta 
•              S-a realizat arondarea centrului de urgenta la Spitalul Judetean Hunedoara – Deva, conform prevederilor 

Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 
•              S-a alocat numarul telefonului de urgenta la care pot apela victimele violentei in familie de pe raza 

municipiului Deva: 0254-234433 
•              S-a creat baza de date a centrului 
•              S-a informat comunitatea cu privire la violenta domestica 
•              S-a intervenit pe plan social, psihologic, juridic si medical 
•              S-a elaborat studiul juridic intitulat: ,,Reglementari legale privind problematica violentei domestice in 

Romania - abordare pragmatica”  
•              S-a incheiat un parteneriat care functioneaza eficient 
  
Durabilitate: 
•              Centrul de urgenta pentru femeia si copilul abuzat a fost transmis in administrare Serviciului Public Local 

de Asistenta Sociala, subordonat Consiliului Local Deva in baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Deva nr. 
167/2005; 

•              Activitatile centrului au fost preluate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala in cadrul caruia s
infiintat compartimentul <Centrul de urgenta pentru femeia si copilul abuzat>, conform Hotararii Consiliului Local al 
municipiului Deva nr.168/2005; 

•              S-au creat 5 noi locuri de munca permanente in cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala si s
delegat noi atributii angajatilor acestui serviciu prin modificari corespunzatoare ale fisei postului. 

  
 Programul Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala - componenta schema de investitii in servicii sociale, 

proiectul “Reteaua lucratorilor sociali comunitari pentru persoane in varsta". 
Solicitantul:  Consiliul Local al municipiului Deva 
Parteneri:    Fundatia MARA Deva 
                              Asociatia Proeuropa Hunedoara – Deva 

                       Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Hunedoara 
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Localizarea proiectului:  Romania, Regiunea V Vest, municipiul Deva 
Valoarea totala a proiectului: 65.485 EURO, din care finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana si Fondul 

National 49.850 EURO si 15.635 EURO contributie proprie a beneficiarului si partenerilor 
  

Perioada de implementare: 18 luni (28.11.2003 – 28.05.2005) 
  

Scopul proiectului: 
Infiintarea unei retele de asistenta sociala la domiciliu in vederea satisfacerii nevoilor de baza pentru persoanele 

varstnice dependente social, asigurandu-le astfel conditiile pentru o batranete traita in decenta, contribuind in acest fel la 
crearea de noi locuri de munca. 

Grupul tinta:  
Persoanele varstnice si sarace care au domiciliul in municipiul Deva 

  
Activitatile principale: 
•              Dotarea serviciului 
•              Selectia si formarea personalului 
•              Adaptarea instrumentelor de lucru 
•              Informarea populatiei 
•              Inregistrarea si selectia beneficiarilor  
•              Evaluarea nevoilor beneficiarilor 
•              Interventia in plan social, psihologic si medical 
•              Evaluarea rezultatelor interventiei 
  
Rezultate obtinute: 
•              serviciu comunitar nou creat de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice din municipiul Deva; 
•              parteneriat public-privat creat la nivelul municipiului Deva, care functioneaza efficient; 
•              linie telefonica pentru apeluri de urgenta pusa la dispozitia beneficiarilor; 
•              birouri dotate corespunzator; 
•              crearea de noi locuri de munca in sfera asistentei sociale; 
•              personal competent, format professional; 
•              set de instrumente elaborat, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; 
•              160 de persoane varstnice care au beneficiat de servicii de ingrijire de baza, asistenta sociala, medicala, 

consiliere juridica si psihologica. 
  
Durabilitate: 
  
•              Activitatile retelei de asistenta sociala au fost preluate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala, in 

cadrul caruia s-a infiintat <Compartimentul de asistenta sociala la domiciliu pentru persoane in varsta>, conform Hotararii 
Consiliului Local al municipiului Deva nr. 287/2005 privind aprobarea noului regulament, a noii organigrame si a noului 
stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciul Public Local de Asistenta Sociala, subordonat Consiliului Local al 
municipiului Deva,  in colaborare cu Asociatia Proeuropa Hunedoara Deva, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si 
Fundatia Mara Deva; 

•              s-au creat 4 noi locuri de munca permanente in cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala si s
delegat noi atributii angajatilor acestui serviciu prin modificari corespunzatoare ale fisei postului. 

Proiecte promovate: 
  
Programul Phare 2004-2006 – Coeziune economica si sociala – Proiecte mari de infrastructura regionala, 

proiectul <Pasaj denivelat auto si pietonal in zona bulevardul m. kogalniceanu – strada Ardealului din municipiul Deva>
  
Solicitantul:    Consiliul Local al municipiului Deva 
Partener:         Consiliul Judetean Hunedoara 
Localizarea proiectului:  Romania, Regiunea V Vest, municipiul Deva 
Total costuri eligibile:  3.653.281,45 EURO din care finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana 

2.465.964,979 EURO, din Fondul National 821.988,326 EURO si   365.328,145 EURO contributie proprie a 
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beneficiarului si partenerului 
  
Scopul proiectului: 
Reabilitarea zonei industriale din municipiul Deva cuprinsa intre liniile CF si raul Mures prin imbunatatirea 

infrastructurii de transport si facilitarea accesului populatiei si a agentilor economici catre locatiile de afaceri existente, 
contribuind astfel la crearea unui climat socio-economic favorabil dezvoltarii zonei. 

Grupurile tinta:                  
•                       agentii economici care isi desfasoara activitatea in zona cuprinsa intre liniile CF si raul Mures (cca 100), 

precum si alti agenti economici de pe raza municipiului Deva (cca 1000)  si din alte localitati; 
•                       populatia aflata in zona cuprinsa intre liniile CF si raul Mures (cca 1.600 locuitori), precum si populatia 

municipiului Deva (aproximativ 72.000 locuitori); 
•                       echipele de exploatare , interventie si intretinere a :  
o                                              instalatiilor de alimentare cu apa, 
o                                              instalatiilor de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii, 
o                                              instalatiilor de alimentare cu gaz metan, 
•                       utilizatori cu caracter special (pompieri, ambulanta , politie). 

  
Principalele activitati ale proiectului : 

•                       Amenajarea terenului; 
•                       Realizarea pasajului denivelat tip estacada – infrastructura pasaj (fundatii si elevatii) si  suprastructura 

pasaj; 
•                       Executare cale pe pod, trotuare si parapete; 
•                       Executarea rampelor de acces la pasaj; 
•                       Amenajare cai de acces, bretele, racorduri si trotuare; 
•                       Retele de canalizare; 
•                       Executarea lucrarilor de iluminat public pe pasaj si rampe de acces; 
•                       Refacerea cadrului natural afectat de construirea pasajului; 
•                       Receptia lucrarii. 

  
Rezultate estimate : 

•                       reabilitarea zonei industriale cuprinsa intre liniile CF si raul Mures din municipiul Deva; 
•                       imbunatatirea infrastructurii de transport si facilitarea accesului populatiei si a agentilor economici prin 

construirea unui pasaj denivelat auto si pietonal in zona bulevardul M. Kogalniceanu – strada Ardealului din municipiul 
Deva; 

•                       dezvoltarea intensiva si extensiva a IMM-urilor existente; cresterea cererii de ocupare a noilor locatii, 
respectiv cresterea numarului de IMM-uri nou infiintate; crearea de noi locuri de munca (temporare si permanente), 
cunoscuta fiind capacitatea IMM-urilor de a absorbi o mare parte a fortei de munca neocupate rezultate in urma procesului 
de restructurare ce au avut loc in judet; scaderea numarului de someri existent pe plan local prin incadrarea lor in cadrul 
noilor afaceri initiate; cresterea numarului de investitori locali si straini in zona; 

•                       sporirea contributiei la bugetul local prin cresterea numarului de contribuabili (persoane fizice si juridice); 
redresarea si relansarea economiei locale; consolidarea clasei de mijloc a societatii; 

•  reducerea poluarii aerului; diminuarea cheltuielilor cu intretinerea si repararea drumurilor intravilane; reducerea 
timpului de trecere a autovehiculelor la nivelul caii ferate, crescand astfel fluxul activitatilor desfasurate de catre agentii 
economici; cresterea numarului de vehicule care tranziteaza zilnic pasajul; diminuarea costurilor legate de uzura 
mijloacelor de transort; sporirea confortului si sigurantei celor care tranziteaza pasajul spre si dinspre zona. 

  
Durata proiectului :  20 luni 

  
Programul Phare 2004-2006 – Coeziune Economica si Sociala – Proiecte mari de infrastructura regionala, 

proiectul <Reabilitarea zonei urbane dealul cetatii - monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata din 
municipiul Deva> 

  
Solicitantul: Consiliul Judetean Hunedoara 
Partener: Consiliul Local al municipiului Deva 
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Localizarea proiectului:  Romania, Regiunea V Vest, municipiul Deva 
Total costuri eligibile:  4.414.222.00  EURO din care finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana

2.979.599,85 EURO, din Fondul National 993.199,95 EURO si 441.422,2 EURO contributie proprie a beneficiarului si 
partenerului. 

  
         Scopul proiectului : 
�            pe termen scurt: 

•                    reabilitarea  zonei urbane„Dealul Cetatii”-Deva, monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata, 
patrimoniu reprezentativ la nivel local si regional, prin modernizarea cailor de acces, restaurarea Ansamblului  Cetate 
medieva Deva, protectia si conservarea mediului in rezervatia naturala Dealul Cetatii ; 

•                    valorificarea potentialului istoric si natural al zonei urbane (s-au realizat descoperiri arheologice din epoci 
diferite, preistorice, dacice, medievale; au fost identificate  411  specii de flora si multiple specii faunistice); 

•                    valorificarea complexului istoric si natural constituit din Ansamblul Cetate medievala Deva, Situl 
arheologic de la Deva - punctul Dealul Cetatii , Dealul Cetatii  Deva, Castelul Bethlen Magna Curia si Muzeul Civilizatiei 
Dacice si Romane (cu sectiile de Istorie, Arta, Natrurale, Etnografie).  

�            pe termen lung: 
•                    diversificarea serviciilor din domeniul turismului, prin dezvoltarea unei infrastructuri adecvate practicarii 

turismului cultural-istoric, educativ, de loasir, de circulatie; 
•                    cresterea socio-economica durabila a zonei, prin atragerea de turisti, implicit dezvoltarea industriei 

turistice conjugat cu cresterea si mai buna utilizare a capacitiatiilor de cazare din zona; 
•                    realizarea de fonduri suplimentare, extrabugetare, prin cresterea numarului de vizitatori si specialisti, prin 

organizarea de expozitii, intalniri tematice, vizionara de materiale documentare, gazduite de catre vestigiul arhitectonic 
medieval Cetate Deva;  

•                    integrarea zonei urbane „Dealul Cetatii”-Deva constituita din Ansamblul Cetate medievala Deva, Situl 
arheologic de la Deva- punctul Dealul Cetatii , Dealul Cetatii  Deva in reteaua nationala si internationala de edificii 
istorice si rezervatii naturale deschise mediilor specializate si publicului larg odata cu crearea circuitului turistic (cultural
istoric si peisagistic) alaturi de Castelul Magna Curia, Parcul dendrologic Simeria, Baile Romane Aqua Calan,complexul 
Cetatilor Dacice din Muntii Orastie, Sarmizegetusa romana, Castelul Corvinestilor, vestigiile romane de la Germisara, 
Castelul Santamaria Orlea, Rezervatia dinozaurilor Tara Hategului, Parcul National Retezat, Cetatea Colt, Biserica 
paleocrestina de la Densus. 

         Beneficiari directi: 
•                    administratia judeteana si locala (Consiliul Judetean Hunedoara, Consiliul Local Deva); 
•                    peste 80.000 turisti romani si straini; 
•                    circa 60-70 specialisti in istorie si arheologie, muzeistica si arhivistica ; 
•                    comunitatea judetului Hunedoara (cca 50.000 locuitori); 
•                    firmele ce vor contribui la realizarea lucrarilor si cele furnizoare de materiale, instalatii si echipamente;
Beneficiari indirecti: 
•                 administratiile publice si locuitorii Regiunii V Vest si ai Euro-Regiunii Dunare-Kris-Mures-Tisa; 
•                 agentiile de turism romanesti si din strainatate; 
•                 furnizorii de servicii turistice: cazare si restauratie (Hotel Sarmis, Deva, Decebal, Vila Venus, motelurile din 

municipiul Deva, etc); 
•                 comerciantii si micii producatori de suveniruri turistice. 
  
Principalele activitati ale proiectului : 
•                 Semnarea contractului de finantare ; 
•                 Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului – ( U.I.P.); 
•                 Organizarea licitatiei necesare pentru  atribuirea contractului de  servicii (proiectare); 
•                 Elaborarea  proiectului tehnic; 
•                 Organizarea licitatiei necesare pentru  atribuirea contractului de  lucrari; 
•                 Reabilitare infrastructurii- cai de acces auto si pietonale, circuite de vizitare; 
•                 Realizarea racordului la instalatia electrica pentru caile de acces;   
•                 Reabilitarea canalizarii pluviale ; 
•                 Lucrari de reabilitare prin pregatire, conservare, consolidare si restaurare  a Ansamblului medieval Cetate 
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Deva  ; 
1.  Lucrari de reabilitare prin pregatire, conservare, consolidare si restaurare a Incintei a III a; 
1.1.Alimentare cu apa; 
2.2 Alimentare cu energie electrica; 
2.   Lucrari de reabilitare prin pregatire, conservare, consolidare si restaurare a Incintei  a II a; 
3.   Lucrari de reabilitare prin pregatire, conservare, consolidare si restaurare a Incintei  a I-a; 
•                 Lucrari de conservare a mediului ; 
•                 Receptia obiectivului si evaluarea rezultatelor proiectului ; 
•                 Promovarea  proiectului si a  produsului  turistic “Dealul Cetatii Deva”. 
  
Rezultate  estimate : 
•                 existenta in peisajul turistic national a unui <produs turistic> cu tripla conotatie: o cladire monument 

medieval, un sit arheologic ce ascunde inca multe enigme si o rezervatie naturala unica prin varietatea faunistica si 
floristica; 

•                 includerea zonei urbane „Dealul Cetatii” – Deva in  circuitul turistic a  marilor Tur operatori romani
regionali, nationali, europeani; 

•                 cresterea numarului de turisti cu maxim 30% in maxim 6 luni  de la finalizarea proiectului (peste 80.000 
turisti vor vizita obiectivul care si in perioada de minima reabilitare a fost vizitat de peste 25.000 turisti); 

•                 126 noi locuri de munca, 20 temporare, pe santierul proiectului,                 6 definitive pentru deservirea 
obiectivelor turistice din zona urbana, 100 permanente, in unitatile de cazare private din zona; 

•                 cresterea cu 20% a gradului de ocupare in unitatile de cazare din judet, intr-un an de la finalizarea 
proiectului; 

•                 infiintarea a 3 locatii pentru deschiderea de muzee/spatii expozitionale cu tematica cultural-istorica; 
•                 furnizarea, pana la finalizarea proiectului,  a unui produs  turistic ce ofera  servicii  la standarde practicate 

pe piata ( mobilier urban,  pentru  popasuri, marcarea traseului turistic, puncte igienico-sanitare, posibilitati de informare 
etc.) .  

•                 cresterea vizibiltatii zonei turistice cu maxim 30% in 6 luni de la finalizarea proiectului; 
•                 cresterea cu 20% a volumului vanzarilor pentru  micii producatori de suveniruri, in maxim 6 luni de la 

finalizarea proiectului; 
•                 dezvoltarea de afaceri locale prin atragerea a cel putin 2  mari investitii straine pe plan local intr-un an de 

la finalizarea proiectului. 
  
Durata proiectului: 20 luni 

  
Programul ro/matra-kap/2005-i/116 , 
Proiectul « Abc-ul finantarilor externe » 
Solicitantul: Consiliul Local al municipiului Deva 
Localizarea proiectului:  Romania, Regiunea V Vest, municipiul Deva 
Total costuri eligibile:   12.510  EURO din care finantare nerambursabila   8.560 EURO si 3.950 EURO 

contributie proprie a beneficiarului 
          
Scopul proiectului : 

•                                                        informarea actorilor locali (IMM-uri, ONG-uri si populatia municipiului Deva) cu privire la 
modalitatile de accesare a fondurilor comunitare 

Grupurile tinta: 
            Beneficiari directi: 
•                                                        1500 IMM-uri din municipiul Deva; 
•                                                        155 ONG-uri din municipiul Deva. 
Beneficiari indirecti: 
•                                                        populatia municipiului Deva care este insuficient informata cu privire la obtinerea de 

finantare externa nerambursabila. 
  
Principalele activitati ale proiectului : 

•                                                        editarea, tiparirea si distribuirea de brosuri informative privind modalitatea de accesare de 
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programe cu finantare externa; 
•                                                        organizarea unui numar de 3 seminarii teoretice si practice cu privire la obtinerea de fonduri 

externe nerambursabile  
�                     seminar de informare a ONG-urilor, IMM-urilor si a populatiei cu privire la accesarea de finantari 

externe; 
�                     seminar de prezentarea de proiecte (povesti de succes, precum si elaborarea si completarea unei cereri de 

finantare) IMM-urilor, ONG-urilor si persoanelor fizice care doresc sa depuna aplicatii pentru a obtine granturi; 
�                     seminar de interpretare a  cererilor de finantare evaluate. 
•                                                        program zilnic (intre orele 10.00-12.00) de consiliere/informare cu privire la obtinerea de 

fonduri. 
Rezultate  estimate : 
•                    un numar cat mai mare de proiecte cu finantare externa nerambursabila aprobate ; 
•                    o informare corecta asupra modalitatii de accesare de programe ; 
•                    dezvoltarea economica a municipiului Deva ca urmare a obtinerii finantarii 
  
Durata proiectului: 5 luni 
  
Programul « Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor 

parteneriat pentru sprijinul romilor – 2005 », proiectul <Integrare profesionala a rromilor din judetul hunedoara> 
  
Solicitantul: Consiliul Local al municipiului Deva 
Localizarea proiectului:  Romania, Regiunea V Vest, judetul Hunedoara 
  
Total costuri eligibile: 80.550 RON din care finantare nerambursabila  SGG/PNUD 72.450 RON si  8.100 RON 

contributie proprie a beneficiarului 
  
Scopul proiectului :  
Integrarea socio-profesionala a romilor din judetul Hunedoara in structurile societatii ; organizarea a 6 cursuri de 

calificare in meserii cautate pe piata muncii, in urma carora 120 de romi vor dobandi o calificare profesionala sau isi vor 
schimba calificarea initiala pentru a-si spori sansele de acces pe piata muncii ; integrarea in munca a minim 50 de romi 
calificati. 

  
Grupul tinta: 
Persoane de etnie roma din familii numeroase, fara alte posibilitati pentru a-si castiga existenta, someri romi din 

judetul Hunedoara aflati in cautarea unui loc de munca. 
  
         Beneficiari directi: 

•                    120 de persoane care vor fi calificate ; 
•                    minim 50 de persoane angajate; 
•                    120 de persoane instruite in tehnici de cautare a unui loc de munca ; 
•                    60 de persoane consiliate in vederea desfasurarii de activitati. 
Beneficiari indirecti: 
•                    minim 200 de familii de romi integrati in munca 
  
Principalele activitati ale proiectului : 
•                    selectarea cursantilor in functie de pregatirea scolara, experienta anterioara si abilitatile pentru meseriile in 

care vor dobandi competente ; 
•                    desfasurarea a 6 cursuri de calificare in localitatile Hunedoara, Deva, Vulcan, Hateg si Brad ; 
•                    consiliere profesionala acordata beneficiarilor proiectului pentru a-si gasi un loc de munca. 
  
Rezultate  estimate : 

•                    prin derularea acestui proiect un numar de 120 de romi din judetul Hunedoara, fara calificare si aflati in 
cautarea unui loc de munca vor fi formati profesional in functie de pregatirea scolara si abilitatile lor intr-o meserie cautata 
in aceasta perioada, calificare care le acorda sanse sporite in gasirea unui loc de munca ; 

•                    un numar de minim 120 de persoane instruite in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca care vor 
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aborda activ piata muncii ; 
•                    prin efecuarea instruirii practice la agenti economici care au nevoie de forta de munca in domeniul 

respectiv si implicarea activa a asociatiei in actiuni de mediere directa a muncii se asigura plasarea in munca a minim 50 
de persoane din randul romilor care obtin calificarea ; 

•                    cca 20% dintre romii care beneficiaza de serviciile de integrare si calificare vor avea posibilitatea de a opta 
pentru a lucra pe cont propriu prin obtinerea de autorizatii sau isi vor putea infiinta asociatii familiale sau chiar societati 
comerciale ; 

•                    calificarile profesionale obtinute de catre romi in urma implementarii proiectului si mai ales integrarea lor 
in munca va constitui un exemplu de conduita pentru membrii comunitatii de romi, influientand mentalitatea acestora in 
privinta educatiei. Astfel ei vor invata ca educatia, indiferent de varsta, reprezinta un factor primordial integrarii in 
structurile societatii si se vor implica mai mult pentru a-si trimite copiii la scoala, pentru a se recalifica sau pentru a se 
instrui cu scopul de a avea un viitor mai sigur. 

Durata proiectului: 5 luni. 
  
De asemenea, in anul 2005, Compartimentul Programe Dezvoltare a desfasurat si alte activitati precum : 

•                    a demarat elaborarea Strategiei locale de dezvoltare durabila in concordanta cu Strategia Nationala de 
Dezvoltare; 

•                    a actualizat catalogul oportunitatilor de investitii in judetul Hunedoara; 
•                    a colaborat cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Local Deva pentru identificarea nevoilor 

comunitatii locale si implementarea proiectelor finantate din fonduri interne si/sau externe nerambursabile; 
•                    a stabilit legaturi cu forurile nationale (ministere, asociatii neguvernamentale, institutii de invatamant 

preuniversitar, universitar si de cercetare, etc) pentru promovarea si derularea programelor de imbunatatire si modernizare 
a administratiei publice locale; 

•                    a stabilit si pastrat legaturi cu forurile internationale (Uniunea Europeana, Consiliul Europei, etc) pentru 
promovarea si derularea programelor in interesul comunitatii; 

•                    a colaborat si dezvoltat parteneriate cu actorii comunitatii (institutii publice, organizatii 
nonguvernamentale, etc);   

•                    a actualizat continuu baza de date cu informatii despre finantatori (nume, adrese, directii de finantare, 
sume minime si maxime, termene limita, conditii de eligibilitate, etc) si despre granturile interne si externe; 

•                    a furnizat informatii despre accesibilitatea programelor in judetul Hunedoara persoanelor interesate sa 
depuna proiecte cu finantare externa nerambursabila; 

•                    a raspuns de buna colaborare cu organizatia nationala a administratiilor  publice locale (Asociatia 
Municipiilor din Romania); 

•                    a intocmit, in conditiile contractuale, rapoartele tehnice si financiare partiale si finale ale proiectelor 
derulate si s-a ocupat de expedierea acestora catre finantatori; 

•                    a monitorizat activitatile post-implementare ale proiectelor derulate de catre Consiliul Local Deva; 
•                    a raspuns de corectitudinea documentelor sau materialelor elaborate, cu respectarea termenului legal de 

raspuns la cerintele  si petitiile inaintate Primariei sau Consiliului Local si care intra in competenta compartimentului; 
•                    a elaborat si a inaintat spre aprobare Consiliului local al Municipiului Deva proiecte de hotarare specifice 

activitatilor compartimentului; 
•                    a indeplinit si alte sarcini stabilite prin acte normative sau incredintate de autoritatea executiva sau 

deliberativa. 
  

4.   Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe: 
  

Titlul programului Sume plãtite pe programe panã 
la 31.12.2005 

Programul Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala - 
Componenta Schema de Investitii in Servicii Sociale, proiectele 
Centrul de Urgenta pentru femeia si copilul abuzat"  

63.897,16 EURO 

Programul Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala - 
Componenta Schema de Investitii in Servicii Sociale, proiectele 
Reteaua lucratorilor sociali comunitari pentru persoane in varsta" 

57.012,37 EURO 

Proiectul “Asistenta Tehnica pentu pregatirea proiectelor ISPA in 
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4. Nerealizari, cu mentionarea cauzelor acestora  -  nu este cazul;  
5. Propuneri pentru remedierea deficientelor  -  nu este cazul.  

  
  

COMPARTIMENT AUDIT INTERN 
  

Misiunile de audit public intern s-au realizat pe baza de plan. Proiectul planului de audit public intern s-a elaborat de 
catre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati 
programe /proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducatorului Consiliului Local Deva, tinand 
seama de recomandarile Curtii de Conturi. Conducatorul, respectiv primarul municipiului Deva a aprobat proiectul 
planului anual de audit public intern pe anul 2004. 

Misiunile de audit public intern au avut ca obiective principale : asigurarea conformitatii procedurilor si a 
operatiunilor cu normele, regulamentele si legile- auditul de regularitate ; evaluarea de profunzime a sistemelor de 
conducere si de control intern in scopul inlaturarii eventualelor nereguli si deficiente din cadrul entitatii publice – auditul 
de sistem ; examinarea impactului efectiv al atingerii obiectivelor si calitatii dorite stabilite de entitatea publica in 
conditiile utilizarii criteriilor de economicitate, eficienta si eficacitate – auditul performantei. 

Auditul intern s-a exercitat asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Consiliul Local Deva, inclusiv asupra 
entitatilor subordonate , cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice , precum si la administrarea patrimoniului 
public. 

In elaborarea proiectului planului de audit public intern, compartimentul de audit public a tinut seama de prevederile 
Legii nr. 672/ 2002 privind auditul public intern, art. 13 alin. (2) angajandu-se a audita cel putin o data la 3 ani, fara a se 
limita la acestea, urmatoarele : 

a)                        angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv fondurile 
comunitare ; 

b)                        platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv fondurile comunitare ; 
c)                        vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor 

administrativ teritoriale ; 
d)                        concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ 

teritoriale ; 
e)                        constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si 

a facilitatilor acordate la incasarea acestora ; 
f)  alocarea creditelor bugetare ; 
g)                        sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ; 
h)                        sistemul de luare a deciziilor ; 
i)  sistemele de conducere si control , precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme ; 
j)  sistemele informatice ; 
Conform planului de audit pe anul 2005, obiectivele urmarite in misiunile de audit efectuate au fost : 
a)                        auditul proiectelor de buget 
b)                        auditul executiei bugetare 
c)                        auditul lucrarilor contabile de sinteza 
d)                        auditul modului de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv 
e)                        respectarea legalitatii  referitoare la evidenta existentei, pastrarii si folosirii patrimoniului, a constituirii si 

componentei comisiilor de inventariere si de efectuare a acesteia, organizarea pazei bunurilor cu angajatii proprii  
f)  respectarea legalitatii privind incadrarea personalului si acordarea drepturilor banesti ce i se cuvin 
g)                        auditul performantei de management financiar 

  
Conform  «  Situatiei incadrarii cu personal  a compartimentului de audit public intern si a utilizarii fondului de timp 

pentru realizarea planului de audit public intern pentru perioada 2005-2007 « numarul de posturi prevazute in statul de 
functii pentru anul 2005 este 1 (unu) ; fondul de timp disponibil pentru anul 2005 este de 233 zile din care 181 zile pentru 
misiuni de audit public intern, 15 zile pentru inspectii de audit public intern ad-hoc , 15 zile pentru actiuni de perfectionare 
a pregatirii profesionale si 22 zile pentru alte actiuni comune cu auditori ai MECT-DA. 

Conform planului de audit public intern in anul 2005 entitatile auditate au fost : Centrul de Consultanta Agricola 
Deva , Scoala Generala Regina Maria Deva , Liceul Traian Deva , Liceul pedagogic Sabin Dragoi , Scoala Generala 

sectorul de mediu in municipiile Deva si Hunedoara, Masura ISPA 
NO.2001/RO/16/P/PE” 

50.000 EURO 
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Eminescu Petofi Deva , Colegiul National Sportiv Cetate Deva. 
1. Principalele constatari in cadrul auditului proiectelor de buget la unitatile auditate sunt : fundamentarea 

necesarului de alocatii bugetare si de venituri  pe baza indicatorilor de planificare si respectarea reglementarilor specifice 
privind modul de fundamentare a acestora. Nu s-au identificat iregularitati in auditarea proiectelor de buget. 

2. In cadrul auditului executiei bugetare nu s-au constatat iregularitati prejudicii sau cauze de frauda . S-au respectat 
reglementarile in vigoare cu privire la deschiderea si repartizarea creditelor bugetare, inregistrarea in conturi analitice si pe 
titluri corespunzator repartizarii creditelor bugetare , intocmirea  conturilor de executie bugetara , pe surse finantare si
categorii de cheltuieli , conform formularelor stabilite prin  norme metodologice. Nu s-au identificat iregularitati in
auditarea executiei bugetare. 

3. Principalele constatari in cadrul auditului lucrarilor de sinteza sunt : respectarea metodologiei de intocmire si 
prezentare a darilor de seama ,corelatia dintre datele din evidenta tehnic operativa  cu datele din evidenata contabila ; 
legalitatea , exactitatea si conformitatea  cu realitatea  a datelor  inscrise  in evidenta  analitica.Nu s-au constatat 
iregularitati in auditarea lucrarilor de sinteza. 

4. Auditul modului de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv a relevat existenta si exercitarea 
corecta a controlului financiar preventiv la unitatile auditate. Nu s-au semnalat incalcari a legii controlului financiar 
preventiv. 

5. Respectarea legalitatii referitoare la evidenta existentei ,pastrarii si folosirii patrimoniului , a constituirii si 
componentei comisiilor de inventariere si de efectuare a acesteia , organizarea pazei bunurilor cu angajatii proprii s
realizat la toate unitatile auditate . Nu s-au constatat nereguli  in aplicarea normelor in vigoare. 

6. Respectarea legalitatii privind incadrarea personalului si acordarea drepturilor banesti ce i se cuvin s-a realizat 
conform legislatiei existente. Nu s-au consatat incalcari ale legii la unitatile auditate. 

7. Auditul performantei de managemant efectuat a dus la concluzia exitentei unor manageri de institutii   care au 
utilizat corect resursele financiare , umane si materiale, conform prevederilor legale. 

Realizarea programului de imbunatatire a calitatii activitatii auditorului si perfectionarea pregatirii profesionale 
continue se asigura in cadrul Consiliului Local Deva de catre auditorul Vida Eugenia avand create conditiile necesare : 
existenta programului privind legislatia actualizata numit « Legis Oficial «  implementat de C.T.C.E Piatra 
Neamt ,existenta abonamentului la Monitorul Oficial .al Romaniei, partea I ,existenta abonamentului la Tribuna 
Economica si la Controlul economic financiar. 

Perioada destinata in scopul perfectionarii prfesionale a auditorului este de minimum 15 zile pe an(conform art.19 
alin (7) din Legea  nr. 672 privind auditul public intern din 24 decembrie 2002 ). 

Propunerile privind imbunatatirea activitatii de audit public intern emise de auditorul  Vida Eugenia privesc 
posibilitatile de organizare de intruniri ale auditorilor din cadrul primariilor din cadrul judetului  Hunedoara sub egida 
auditorilor din cadrul Directiei Generale de Finante Publice Hunedoara Deva privind discutarea cadrului normativ , 
procedural si eficientizarea activitatii de audit public intern. 
  

COMPARTIMENT CORP CONTROL AL PRIMARULUI 
  

            Pentru anul 2005, Compartimentul Corp Control al Primarului a avut ca obiectiv principal Coordonarea activitatii 
de control in toate domeniile ce tin de competenta Autoritatii Publice Locale. 
            Totodata un alt obiectiv a fost rezolvarea in termen legal si cat mai prompt a solicitarilor cetatenilor care s
adresat cu diverse sesizari compartimentului, precum si urmarirea si rezolvarea in termenii legii a situatiilor de 
nemultumire a cetatenilor, situatii ce decurg sau care au legatura cu activitatea Primariei. 
            Compartimentul Corp Control al Primarului a avut ca atributii controlarea si aplicarea urmatoarelor reglementari 
legale: 
-    Legea nr.650/2002 privind comercializarea produselor de piata, verificand activitatea comerciala si de prestari de 
servicii desfasurata de agentii economici, respectarea licentelor pentru comertul stradal, modul de folosire a spatiilor cu 
alta destinatie.    

-    Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere  
-    Verifica si aplica prevederile Hotararii Consiliului local nr.128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare 
-    Verifica respectarea disciplinei in constructii, respectiv legalitatea constructiilor cu caracter provizoriu, amplasamente 
de chioscuri, tonete garaje, cabine, balcoane, racorduri de retele, ori ce modificari la constructiile existente, organizari de 
santier 

-    Verifica si controleaza modul de realizare a lucrarilor de reparatii la retelele stradale 
-    Verifica si sanctioneaza contraventional pe cei care nu respecta sau nu detin autorizatii de spargere care afecteaza caile 
rutiere, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat, taierea arborilor si arbustilor 

-    Compartimentul Corp Control al Primarului exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin 
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hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici superiori 
In aplicarea prevederilor Legii nr.650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata si a Hotararii Guvernului nr.333/2003 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, in 
cursul anului 2005 s-au efectuat un numar de 80 controale, aplicandu-se 11 sanctiuni contraventionale. 

In aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, au fost 
efectuate un numar de 75 controale, aplicandu-se 13 amenzi. 

In aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului local nr.128/2002, cap.VII, Drumurile, au fost efectuate 30 controale, 
aplicandu-se 6 amenzi , de asemenea 2 amenzi pentru respectarea ordinii si linistii publice. 

In domeniul constructiilor au fost efectuate controale in prezenta angajatilor de la Biroul urbanism, amenajarea 
teritoriului, fiind sanctionati 2 contravenienti. 

In ceea ce priveste rezolvarea in termen legal a sesizarilor cetatenilor si a agentilor economici, la compartimentul corp 
control primar au fost repartizate 227 de sesizari care, de regula, au fost rezolvate in maxim 15 zile, exceptii facand 40 de 
sesizari unde termenul de rezolvare a fost de 30 de zile, intrucat a fost necesara si implicarea altor factori, necesitand a se 
purta corespondenta. 

De asemenea, compartimentul corp control al primarului, in perioada anului 2005, a emis 75 de somatii si atentionari 
agentilor economici si persoanelor fizice in vederea ridicarii tinutei si aspectului strazilor, trotuarelor si zonelor verzi. 

Compartimentul corp control al primarului, a fost implicat, de asemenea, in realizarea celor doua documentatii privind 
realizarea pasajului denivelat si reabilitarea Cetatii Deva. 

  
COMPARTIMENT PRIVATIZARE 

  
Pentru anul 2005 Compartimentul Privatizare din cadrul Serviciului Privatizare Programe Dezvoltare Coordonare 

Servicii Publice a avut ca obiectiv principal aplicarea prevederilor legale in domeniul activitatilor de comert, productie si 
prestari servicii ce se desfasoara  in municipiul Deva. 

Totodata un alt obiectiv a fost rezolvarea in termen legal dar si cat mai prompt a solicitarilor cetatenilor care s
adresat cu diverse sesizari compartimentului, precum si urmarirea si rezolvarea in termen legal a situatiilor de 
nemultumire a cetatenilor, situatii ce decurg sau care au legatura cu activitatea compartimentului privatizare. 

Un alt obiectiv a fost buna colaborare in rezolvarea solicitarilor cetatenilor si a comerciantilor cu organele abilitate in 
verificarea intrunirii conditiilor necesare functionarii. 
Compartimentul Privatizare a avut in sarcina aplicarea urmatoarelor reglementari legale: 

-   Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/200 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata; 

-   Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale; 
-   Legea 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice; 
-   Ordonanta 16/2001 republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile; 
-   Legea 114/1996 republicata privind locuintele cu modificarile si completarile ulterioare (aspectul schimbarii 

destinatiei locuintelor); 
-   Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.  
In aplicarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata si a Hotararii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, in 
cursul anului 2005 am avut un numar de 650 solicitari de acordare de autorizatii de functionare si un nr. de 1255 solicitari 
de vizare a autorizatiilor eliberate in anii anteriori.  
S-au eliberat un numar de: 

-                                                         673 autorizatii de functionare acestea incluzand si solicitari de la sfarsitul anului precedent; 
-               202 acorduri privind desfasurarea a diverse activitati cu caracter itinerant;  
-   s-au vizat un numar de 1225 autorizatii de functionare.  
Conform prevederilor aceleiasi legi s-au inregistrat un numar de 23 notificari de soldare sau lichidare. 
In aplicarea prevederilor Legii 300/2004 privind privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale am 

eliberat un numar de 221 autorizatii de Persoana Fizica si autorizatii de Asociatie Familiala.  
Tot in cursul anului 2005, in baza prevederilor Codului Fiscal am vizat un numar de 287 autorizatii de persoana 

fizica sau asociatie familiala obtinute in baza prevederilor legilor in vigoare la data eliberarii acestora. 
In aplicarea prevederilor Ordonantei nr.16/2001 republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, am 

eliberat un numar de 16 avize pentru puncte de lucru din municipiul Deva, ce au ca obiect de activitate colectarea de 
materiale reciclabile. 
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In aplicarea prevederilor Legii nr.114/1996 republicata privind locuintele cu modificarile si completarile ulterioare, 
in baza prevederilor art.11 alin.(2)  din Ordonanta nr.85/30.08.2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de 
proprietari precum si in conformitate cu Regulamentul privind autorizarea functionarii unitatilor comerciale, de productie 
si prestari servicii de pe raza municipiului Deva aprobata prin Hotararea Consiliului local nr.24/1999 am eliberat un numar 
de 153 acorduri de destinatie. 

In aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, precum si a 
Hotararii Consiliului Local nr.2/2004 pentru stabilirea unor masuri in vederea aplicarii prevederilor Legii nr.38/2003 
privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, in urma procedurilor de atribuire stabilite prin lege am 
acordat un numar de 141 autorizatii de taxi din totalul de 300 aprobate prin Hotararea Consiliului Local finalizand 
atribuirea tuturor locurilor de taxi aprobate prin Hotararea de Consiliu nr.2/2004. 

In ceea ce priveste rezolvarea in termen legal a cererilor cetatenilor, precizam ca termenul legal pentru cererile de 
eliberare/vizare autorizatii de functionare este de 30 de zile, termenul legal pentru cererile prin care se solicita autorizatie 
taxi in baza prevederilor Legii 38/2003 implica un termen de 40 de zile conform prevederilor legale iar termenul pentru 
fiecare etapa la obtinerea autorizatiilor de persoana fizica sau asociatie familiala este de maxim 15 zile.  Mentionam ca nu 
am avut cazuri de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata 
prin Legea 486/2003. In general, solicitarile cetatenilor au fost rezolvate intr-un termen mediu de 8 – 10 zile lucratoare de 
la data primirii acestora in birou cu excceptia perioadei de inceput de an cand volumul actelor primite a fost foarte mare. 
Singurele care nu au beneficiat de acest termen de rezolvare au fost reclamatiile, care de obicei necesita o investigare mai 
amanuntita si in rezolvarea carora am apelat la colaborarea cu Corpul de Control al Primarului. 

In scopul existentei unei evidente exacte si reale a stadiului de rezolvare a actelor, am operat cu prompitudine
programul managementul documentelor implementat de Primarie si astfel s-a putut cunoaste in orice moment unde se afla 
si care este stadiul de rezolvare al unui act. Tot in scopul unei evidente exacte a comerciantilor am actualizat in 
permanenta bazele de date existente.     

In activitatea desfasurata am colaborat cu Oficiul Registrului Comertului, Directia de Sanatate Publica si intern cu 
Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului si Serviciul Cadastru. De asemenea, am colaborat si cu Politia municipiului 
Deva in aplicarea prevederilor Legii 61/1991 (republicata) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, colaborare ce a avut ca obiect respectarea linistii si ordinii publice in zona 
localurilor de alimentatie publica cat si in cladirile unde acestea functioneaza.  

Cu privire la colaborarea cu Politia, am solicitat o mai mare implicare a acestei institutii in activitatea de urmarire si 
control a desfasurarii in legalitate a activitatii de taxi in Deva, precum si o mai atenta supraveghere a zonelor cu localuri 
publice cu potentiale probleme privind respectarea ordinii si linistii publice in imediata vecinatate a acestora.  

S-au  efectuat controale privind desfasurarea in legalitate a activitatilor de comert din Piata Centrala si s-au aplicat 5 
sanctiuni contraventionale care si-au urmat cursul legal. 
  
  

COMPARTIMENT URMARIRE, LUCRARI PUBLICE, INVESTITII 
  

In cursul anului trecut, in conformitate cu lista de investitii aprobata pentru anul 2005, au fost demarate si realizate 
lucrari, dupa cum urmeaza: 

                                                                                                                                        - mii lei - 
  

Nr. 
crt. 

  
  

DENUMIRE OBIECTIV 

SUME IN BUGET 2005   

  
  

APROBAT 

  
REALIZAT 

STADIU FIZIC 

REALIZAT - 

2005  % 
  

PLATI 
  
% 

1.        Sediu Palat administrativ al judetului 
Hunedoara                                           

61,16 39,35 64 68 

2.        Reparatie capitala a instalatiei de incalzire de 
la Scoala Gen. Nr. 4-Andrei Saguna – Deva 

60,00 60 100 100 

3.        Finisaje interioare si exterioare - 
Sc.Gen.O.Goga  

9,60 9,60 100 100 

4.        Realizare garaje +filigorie in incinta Liceului 
Sportiv 

17,10 17,10 100 100 

5.        Reparatii grupuri sanitare -Sc.Generala 
Eminescu-Petofi 

80,00 80,00 100 100 

6.        Acoperis tip sarpanta peste terasa existenta – 12,26 12,26 100 100 

Page 16 of 29R O M Â N I A

21/10/2010http://www.primariadeva.ro/bin/Legea544/Raport_activit_primarie_2005.htm



Liceul Teoretic Traian  Deva  
7.        Reparatii grupuri sanitare -Sc.Generala 

L.Blaga 
90,00 90,00 100 100 

8.        Consolidare structura si reparatii curente la 
atelierele Colegiului Tehnic Transilvania 

250,00 245,42 98 100 

9.        Reabilitare si modernizare grupuri sanitare – 
Sc. Gen  Andrei Saguna 

334,20 334,20 100 100 

10.    Inlocuire conducta de gaze nat. la Gradinita nr.6, 
str A Vlaicu 

68,50 55,00 80 100 

11.    Reparatii capitale instalatie electrica-
Sc.Gen.A.Muresanu 

57,00 30,00   50 

12.    Acoperis tip sarpanta si finisaje interioare la 
Internat C.T.Transilvania 

95,70 95,70 100 100 

13.    Modernizare sistem de incalzire la Gradinita 
nr 7 Aleea Patriei 

6,00 6,00 100 100 

14.    Realizare hidroizolatie acoperis Atelier 
Scoala si reabilitare parter camin 
C.T.Hurmuzescu 

206,960 60,00 29 80 

15.    Modernizare punct termic grupuri sociale Col 
Nat Sportiv Cetate  

95,40 0 0 100 

16.    Reparatie capitala imprejmuire Sc Gen 
A.Saguna 

94,37 0 0 35 

17.    Realizare rampa acces-persoane cu handicap 
Sc O.Goga 

15,00 11,50 77 100 

18.    Transformare punct termic in centrala 
termica pe gaze naturale la C.N. Decebal 

20,00 0 0 0 
(nu s-au 
demarat 
lucrarile) 

19.    Centru de educatie, invatamant si cultura 
HD-Deva al grupului scolar Teglas Gabor - 
Deva 

1000,00 1000,00 100 100 

20.    Camin Cultural Santuhalm 45,00 27,80 61 31 
21.    Eliminare strangulari in retele de distributie 

apa Deva 
480,00 136,44 28 82 

22.    Dezvoltarea, sistematizarea si dispecerizarea 
sist. de  distributie a  apei in mun. Deva 

40,00 7,53 19 30 

23.    Retehnologizarea sistemului de termoficare 
Deva 

2800,00 2.203,2 78 80 

24.    Retehnologizarea sist.de pompare   a 
agentului termic in punctele termice ale mun. 
Deva 

100,00 75,00 75 75 

25.    Modernizarea sistemului de preparare a 
agentului termic pentru incalzire si apa calda 
in mun.Deva 

100,00 75,00 75 75 

26.    Retea canaliz. Str. Branistei, Grivita, Horea 29,70 13,30 45 50 
27.    Amplasare Ascensor inclinat pe Dealul 

Cetatii Deva 
900,0 836,45 93 100 

28.    Hala produse agricole Complex Cetate Deva 1,83 0,2 11 95 
29.    Grup statuar inchinat gimnasticii romanesti 70,00 50,82 73 82 
30.    Instalatii termice si sanitatre la Camin 

nefamilisti str T Maiorescu  
60,00 36,52 61 61 

31.    Separare consumatori electrice la Camin 
nefamilisti str T Maiorescu 

173,70 123,26 71 85 

32.    Reabilitarea si extinderea retelelor de 5,00 0 0 0 
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            Observatii: 

Realizarea obiectivelor, ca stadiu fizic, este in stransa corelatie cu platile efectuate pe fiecare obiectiv in parte. 
  

COMPARTIMENT INVESTITII, LUCRARI PUBLICE, ACHIZITII 
  
            In cursul anului 2005 au fost promovate prin hotarari de consiliu si dispozitii ale primarului lucrari de investitii 
dupa cum urmeaza : 
Prin HCL nr.5/2005, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Transformare pod mansardat in Clubul Educatorilor 
la Liceul Pedagogic Sabin Dragoi Deva”. 
Valoarea =      208.900 RON 
Rest de executat = 150.000 RON 
Prin HCL nr. 7/2005, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Reparatii interioare la stadionul Cetate Deva”. 
          Valoarea = 381.000 RON 
           Obiectiv prins pe lista de investitii – anul 2006 
Prin HCL nr. 8/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Pasaj denivelat auto si pietonal in zona str. M. 
Kogalniceanu – str. Ardealului”. 
           Valoarea = 2.664.000 RON 
           Investitie cuprinsa in Programul PHARE 2004 - 2006 
Prin HCL nr. 9/2005, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Reabilitarea zonei urbane – Dealul Cetatii 
monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata, in municipiul Deva”. 
           Valoarea = 2.859.000 RON 
          Investitie cuprinsa in Programul PHARE 2004 – 2006 
Prin HCL nr. 205/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Montarea bariere electromecanice cu sistem 
electronic de control acces”. 
      Valoarea = 137.000 RON 
      S-au procurat barierele (40.000 RON) , s-a elaborat proiectul Faza : PT , s-a obtinut Autorizatia de construire urmand 
ca lucrarile de constructii-montaj sa se execute in anul 2006. 
Prin HCL nr. 206/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Amenajare birouri pentru serviciile publice ale 
Consiliului Local , in Deva  
     B-dul 1 Decembrie nr. 12 – etajul 1”. 
     Valoarea = 351.000 RON 
     S-a elaborate proiectul - Faza : PT , urmand a se obtine avizul Ministerului Culturii si Cultelor. 
     Sunt prevazute ca in anul 2006 sa se execute lucrarile de asigurare a utilitatilor (energie electrica apa, canalizare si 
centrala termica murala). 
Prin HCL nr. 227/2005 , s-a aprobat necesitatea contractarii unui imprumut intern de catre CL Deva (creditul mic). 
Valoare =    720.000_RON 
Creditul este aprobat si se afla in derulare. 
Prin HCL nr. 281/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Reparatii la Caminul Cultural Cristur”. 
      Valoarea = 153.630 RON 
      Lucrare executata partial. Se va derula si finaliza in anul 2006 
Prin HCL nr. 282/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Copertina peste trotuarul de la Casa 
Casatoriilor”. 
       Valoarea = 100.000 RON 
       S-a elaborat proiectul - Faza : PT, urmand a se obtine avizul Ministerului Culturii si Cultelor. Investitia se va realiza 
in anul 2006. 
Prin HCL nr. 290/2005 , s-a aprobat documentatia ce va sta la baza contractarii unui imprumut intern (creditul mic). 
 Prin HCL nr. 360/2005 , s-a aprobat modificarea listei de investitii , Anexa la Bugetul Local pe anul 2005. 
 Prin HCL nr. 361/2005 , s-a aprobat Strategia investitionala pentru perioada 2006 – 2009. 
 Prin HCL nr. 371/2005 , s-a aprobat proiectul contractului de imprumut pentru credit intern. 
 Prin HCL nr. 382/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Transformare Punct Termic in Centrala
Termica pe gaz , la Colegiul National Decebal Deva”. 
       Valoarea = 204.600 RON 

canalizare ale mun.Deva proiect ISPA (nu s-a 
definitivat 
proiectul) 

Page 18 of 29R O M Â N I A

21/10/2010http://www.primariadeva.ro/bin/Legea544/Raport_activit_primarie_2005.htm



       Investitia se va derula in anul 2006. 
Prin HCL nr. 400/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Amenajare Patinoar pe platforma carosabila 
betonata , asigurare utilitati si realizare acces nou in incinta stadionului Cetate Deva”. 
        Valoarea = 1.585.984 RON 
        Aceasta etapa a fost finalizata cu lucrari receptionate. 
Prin HCL nr. 477/2005 , s-a aprobat organizarea procedurii de licitatie deschisa pentru contractarea unui credit intern 
(creditul mare). 
        Valoarea = 40.000.000 RON 
         Creditul s-a aprobat cu derulare incepand din anul 2006. 
Prin HCL nr. 576/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Reparatii interioare la stadionul Cetate Deva
         Valoarea = 340.000 RON 
         Investitia se va derula in anul 2006. 
Prin HCL nr. 611/2005 , s-a aprobat Studiul de Fezabilitate la investitia : “Complex Aqua Land – Bazine inot si agrement 
– Stadionul Cetate Deva”. 
         Valoarea = 13.161.535 RON 
        Investitia se va derula incepand cu anul 2006 si va fi suportata din creditul intern aprobat prin HCL nr. 477/2005 
Prin HCL nr.245/2005, s-a aprobat achizitionarea prin leasing operational a unui autoturism (capacitate = 7 locuri). 
         Hotarare abrogata datorita emiterii Ordonantei de Urgenta a Guvernului care a interzis achizitionarea de mobilier 
sau autoturisme pana la finele anului 2005. 
  
Valoarea totala a investitiilor aprobata =     63.206.649  RON 
  
 Prin Dispozitia Primarului nr.1903/2004, s-a aprobat procedura pentru achizitionarea a doua bariere electromecanice cu 
sistem electronic de control acces. 

Contractul nr. 887/10.01.2005 , valoarea = 47.017,923 RON 
Dotari achizitionate , receptionate si achitate. 
 Prin Dispozitia Primarului nr. 657/2005, s-a aprobat procedura pentru achizitionarea de tablouri pictate in ulei, pentru 
mobilarea incaperilor aparatului propriu al Consiliului Local. 
       Contractul nr. 18.849/03.05.2005,  valoarea = 1.400 RON 
Achizitionate, receptionate si achitate. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 657/2005, s-a aprobat procedura pentru achizitionarea MOTOSCUTER pentru dotarea 
Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala. 
Contractul nr. 10.003/28.02..2005 
        Valoarea = 7.608,9 RON 
    Achizitionat , receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 1912/2004 , s-a aprobat procedura pentru achizitionarea unei Centrale termice murale pentru 
sediul Consiliului Local Deva. 
         Contractul nr.750/07.01.2005 ,  valoarea = 3.750 RON 
    Achizitionata, receptionata si achitata. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 111/2005, s-a aprobat procedura pentru achizitionarea Studiului de impact asupra mediului 
la investitia “Reabilitarea zonei urbane – Dealul Cetatii – monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata , in 
municipiul Deva”. 
         Contractul nr. 7722/14.02.2005 , valoarea = 2.464,454 RON 
    Achizitonat, receptionat si achitat. 
 Prin Dispozitia Primarului nr. 112/2005, s-a aprobat procedura pentru inchirierea de Toalete ecologice mobile (inclusiv 
intretinerea si vidanjarea lor). 
           Contractul nr. 12220/15.03.2005,  valoarea = 109.590  RON 
    Achizitonate , receptionate si achitate. 
 Prin Dispozitia Primarului nr.109/2005, s-a aprobat procedura pentru elaborarea Consultantei economice la investitia
“Pasaj denivelat auto si pietonal in zona str. M. Kogalniceanu – str. Ardealului”.     
            Contractul nr. 4859/27.01.2005,  valoarea = 6.000  RON 
     Achizitonata , receptionata si achitata. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 129 /2005, s-a aprobat procedura pentru executarea lucrarilor la investitia “Reparatii 
vestiare si grupuri sanitare la stadionul Cetate Deva”. 
            Contractul nr.9391/ 2005, valoarea = 49.948,4  RON 
     Lucrari receptionate si achitate. 
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Prin Dispozitia Primarului nr. 1603/2004, s-a aprobat procedura pentru executarea lucrarilor la investitia “Restaurare pod 
acces intre incinta II si incinta III – Cetate Deva”. 
            Contractul nr. 381/05.01.2005 , valoarea = 290.588  RON 
     Investitie atacata partial cu derulare si finalizare in anul 2006. 
  
Prin Dispozitia Primarului nr. 920/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de Fezabilitate la investitia: “Copertina la Casa 
Casatoriilor”  
    Contract nr. 27401/21.07.2005,  valoare contract: 4480 RON 
            Lucrare receptionata si achitata 
Prin Dispozitia Primarului nr. 517/2005, s-a aprobat achizitionarea de scaune pentru serviciile publice subordonate 
Consiliului Local  
    Contract nr. 17076/14.04.2005, valoare contract: 174,296 RON; 
   Scaunele au fost livrate, receptionate si achitate; 
Prin Dispozitia Primarului nr. 632/2005, s-a aprobat achizitionarea de vopsea de marcaj rutier. 
    Contract nr. 18837/03.05.2005,  valoare contract: 64431 RON; 
    Vopseaua a fost livrata, receptionata si achitata; 
Prin Dispozitia Primarului nr. 673/2005, s-a aprobat achizitionarea de diluant pentru vopsea de marcaj. 
    Contract nr. 19362/09.05.2005,  valoare contract: 43389,78 RON; 
    Marfa a fost livrata, receptionata si achitata; 
Prin Dispozitia Primarului nr.934/2005, s-a aprobat achizitionarea de Panouri avertizoare si de semnalizare pe Dealul 
Cetatii. 
    Contract nr. 22021/31.05.2005,    valoare contract: 3018,27 RON; 
    Marfa a fost livrata, receptionata si achitata; 
Prin Dispozitia Primarului nr.908/2005, s-a aprobat achizitionarea de legitimatii de serviciu pentru Politia Comunitara.
    Contract nr. 22.032/.31.05.2005,     valoare contract: 260 RON; 
    Marfa a fost livrata, receptionata si achitata; 
Prin Dispozitia Primarului nr.1012/2005, s-a aprobat achizitionarea de material dendrofloricol pentru zone verzi. 
    Contract nr. 22.421/03.06.2005,      valoare contract: 8591,80 RON; 
    Marfa a fost livrata, receptionata si achitata; 
Prin Dispozitia Primarului nr. 861/2005, s-a aprobat achizitionarea  Echipament pentru Politia Comunitara 
    Contract nr. 22.436/03.06.2005,      valoare contract: 93.588,03 RON 
    Ulterior, contractul a fost reziliat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 920/2005, s-a aprobat achizitionarea de Statii Emisie-receptie pt. Politia Comunitara 
    Contract nr. 23.889/17.06.2005,      valoare contract: 17.520,00 RON; 
    Marfa a fost livrata, receptionata si achitata; 
Prin Dispozitia Primarului nr.1058/2005, s-a aprobat achizitionarea de Albume de prezentare a municipiului Deva si a 
zonelor limitrofe 
    Contract nr. 25026/28.06.2005,       valoare contract: 29.944,00  RON; 
    Marfa a fost livrata, receptionata si achitata; 
Prin Dispozitia Primarului nr. 520/2005, s-a aprobat achizitionarea prestarii serviciului de Medic de Institutie pentru 
aparatul propriu al Consiliului Local  
    Contract nr. 16.548/2005,    valoare contract: 9750,00 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.468/2005, s-a aprobat elaborarea proiectului faza PUZ-CP la investitia: Reabilitarea zonei 
urbane Dealul Cetatii, monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata din municipiul Deva” 
    Contract nr. 16.588/11.04.2005,      valoare contract: 49.073,46 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 568/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului Geotehnic la investitia : “Sala de sport in incinta 
Scolii Generale Eminescu Petofi” 
    Contract nr. 18.019/21.04.2005,      valoare contract: 9.800 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.674/2005, s-a aprobat elaborarea Raportului de evaluare a imobilului din Deva, Str. 
Gheorghe Baritiu, nr 3-5 
    Contract nr. 19.323/09.05.2005,      valoare contract: 904,35 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.986/2005, s-a aprobat achizitionarea serviciului de Organizare Spectacol “Serbarile Cetatii
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    Contract nr. 22326/02.06.2005,       valoare contract: 20.857,58 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1059/2005, s-a aprobat prestarea serviciului de: Supraveghere arheologica a investitiei 
Restaurare pod medieval, intre incinta a III-a si a II-a Cetate Deva. 
    Contract nr. 23.986/17.06.2005,      valoare contract: 6785,00 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 938/2005, s-a aprobat prestarea serviciului de medic de institutie pentru angajatii SPLAS
    Contract nr. 23.888/17.06.2005,      valoare contract: 8.684,64 RON; 
    Achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 1232/2005, s-a aprobat prestarea serviciului de Evaluare a imobilelor afectate de Pasajul 
denivelat auto si pietonal – Str. M. Kogalniceanu – Str. Ardealului 
    Contract nr. 26.857/14.07.2005,      valoare contract: 7000,00 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 1199/2005, s-a aprobat elaborarea Proiectului faza PAC si PT la investitia “Copertina la 
Casa Casatoriilor” 
    Contract nr. 24.401/21.07.2005,      valoare contract: 8400,00 RON; 
Prin Dispozitia Primarului nr. 1755/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de impact asupra monumentului istoric la 
investitia: Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetatii, monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata din 
municipiul Deva” 
    Contract nr. 27.921/26.07.2005,      valoare contract: 6785,00 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 672/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de impact asupra florei si faunei la investitia: 
Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetatii, monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata din municipiul Deva
               Contract nr. 28.983/.09.08.2005,  valoare contract: 1935,14  RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1369/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de impact (aer, sol, zgomot) la investitia Pasajul 
denivelat auto si pietonal – Str. M. Kogalniceanu – Str. Ardealului 
    Contract nr. 30.675/26.08.2005,  valoare contract: 7378,00 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1464/2005, s-a aprobat prestarea serviciului de Masuratori topografice pentru obiectivele de 
investitii din programul ISPA – Realimentare retele alimentare cu apa si canalizare Deva 
    Contract nr. 31.745/07.09.2005,      valoare contract: 6000,00 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1445/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de evaluare a mediului la proiectul faza PUZ 
CP a investitiei: Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetatii, monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata din 
municipiul Deva” 

Contract nr. 31.746/07.09.2005, valoare contract: 1500,00 RON; 
    Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1443/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de fezabilitate la investitia “Amenajare patinoar 
in incinta Stadionului municipal Cetate Deva” 
    Contract nr. 32.741/16.09.2005,      valoare contract: 9972,00 RON; 
Prin Dispozitia Primarului nr.1122/2005, s-a aprobat executarea lucrarilor de ,,Reparatii interioare la Sediul Primariei 
Deva”, Etapa a I a 

 Contract nr.26.448/12.07.2005,    valoarea 94049,20 RON 
    Receptionat si achitat. 
Prin  Dispozitia Primarului nr.1446/2005, s-a aprobat executarea lucrarilor de ,,Reparatii finisaje interioare la birourile 
Primariei Deva”, Etapa a II a 
            Contract nr.26.448/12.07.2005,  valoarea totala 109.854,25 RON ( inclisiv Act aditional nr.1/30.08.2005 ) 
Prin Dispozitia Primarului nr.2004/2005,s-a aprobat achizitionarea ,,Iesle acoperita si podium lemn, pentru aranjamentul 
NASTEREA DOMNULUI,, 
            Contract furnizare nr.41.218/13.12.2005, valoarea 5750,00 RON 
         Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.2006/2005 s-a aprobat achizitionarea de ,,Personaje Biblice,, pentru 
aranjamentul ,,NASTEREA DOMNULUI,, 
             Contract nr. 41.217/ 13.12.2005, valoarea  6400,00 RON  
    Receptionate si achitate. 
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Prin Dispozitia Primarului nr.2008/2005, s-a aprobat achizitionarea de Produse alimentare pentru pachete de Sarbatori de 
iarna 

Contractul nr.41.561/15.12.2005, valoarea   29698,83 RON 
         Receptionate si achitate. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 2002/2005, s-a aprobat achizitionarea de agende personalizate, calendare si felicitari 
personalizate 
            Contract nr.41.560/15.12.2005,  valoarea   17.417,26 RON 
         Receptionate si achitate. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1909/2005, s-a aprobat achizitionarea de Stalpi si aplice ornamentale pentru iluminarea 
zonelor istorice 

Contract nr.41.584/16.12.2005, valoarea  121820,30 RON 
 Prin Dispozitia Primarului nr.2041/2005, s-a aprobat achizitionare unui Tractor special pentru lucrari de deszapezire si 
zone verzi 

Contract nr.42.225/22.12.2005 , valoarea    154388,22     RON 
Prin Dispozitia Primarului nr.1548/2005, s-a aprobat inchirierea de toalete mobile ecologice ( inclusiv intretinerea lor)

Contract nr.34.748/06.10.2005, valoarea   48965,55 RON 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1463/2005, s-a aprobat elaborarea SF la investitia: Amenajare poligon militar Archia 
            Contract nr.36.771/27.10.2005,  valoarea   14.500,00 RON 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1694/2005, s-a aprobat elaborarea ,,Design Brief,, la investitia Pasaj denivelat auto si 
pietonal zona M.Kogalniceanu-  str.Ardealului 
            Contract nr.39.671/28.11.2005,  valoarea 4298,70 RON 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1549/2005 , s-a aprobat elaborarea SF la investitia:  Extinderea si modificarea instalatiei de 
incalzire la Sediul Consiliului Local- Montarea a doua Centrale termice 
            Contractul nr. 36.772/27.10.2005,       valoarea    5890,50  RON 
Prin Dispozitia Primarului nr.2005/2005, s-a aprobat prestarea serviciului de ,,Decorare si creare cadru feeric pentru 
Aranjamentul NASTEREA DOMNULUI,, 
            Contractul nr.41.215/13.12.2005,        valoarea  6400,00 RON 

Receptionat si achitat. 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1908/2005, s-a aprobat elaborarea proiectului faza PAC si PT la investitia ,, Amenajare 
patinoar in incinta Stadionului municipal CETATE DEVA, Etapa a I a. 
            Contractul nr.41.523/16.12.2005,        Valoarea  42827,00 RON 
Prin Dispozitia Primarului nr.2007/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de prefezabilitate la investitia ,,Dezvoltarea 
sistemului informational al Primariei Deva,, 
            Contract  nr.41.737/19.12.2005,          Valoarea   7000,00 RON 
Prin Dispozitia primarului nr.2020/2005, s-a aprobat elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia   ,,Rampa de 
acces pentru persoane cu handicap , la sediul Serviciului public Local de Asistenta Sociala,, 
            Contract nr.42.255/23.12.2005,           Valoarea    4110,41  RON 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1542/2005, s-a aprobat executarea lucrarilor de reparatii la Caminul Cultural Cristur 
            Contract nr.36.479/25.10.2005, Valoarea   148.532,00 RON 

Achitat partial. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1608/2005, s-a aprobat executarea lucrarilor  de reparatii la Sediul Politiei Comunitare 
            Contract nr. 36.784/28.10.2005,          Valoarea   7.959,70 RON 
Prin Dispozitia primarului nr.1924/2005, s-a aprobat executarea lucrarilor  de Reabilitare si consolidare ,,Catarg ( pentru 
arborare Drapel National) , pe Dealul Cetatii Deva 
            Contract nr.40.708/17.12.2005, Valoare 3450,00 RON 
         Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia primarului nr. 2042 / 2005, s-a aprobat executarea lucrarilor  de ,, Amenajare patinoar pe platforma 
carosabila betonata. Creare nou acces in incinta Stadionului  CETATE DEVA,, 
Etapa a I a 

Contract nr.42.226/22.12.2005,    Valoarea 411040,83  RON 
Prin Dispozitia Primarului nr. 1696 / 2005, s-a aprobat  achizitia ,,Revizuirea Studiului de fezabilitate la investitia Pasaj 
denivelat auto si pietonal – zona M.Kogalniceanu – str.Ardealului Deva,, 
            Contract nr. 39.672/28.11.2005 , Valoarea  17.194,55  RON 
 Prin Dispozitia Primarului nr.  473/2005 s-a aprobat elaborarea Proiectului faza PAC si PT pentru investitia  ,,Montare 
Bariere electromecanice cu sistem electronic de control acces,, 
            Contractul nr.17.483/18.04.2005  Valoarea   4.900,00 RON 
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         Receptionat si achitat. 
  
 Prin Dispozitia Primarului nr.1695/2005 s-a aprobat elaborarea Proiectului faza PAC  pentru investitia  ,,Reabilitarea 
zonei urbane –Dealul Cetatii- monument istoric si de cultura, cu valoare turistica ridicata 

Contract nr. 37.041/31.10.2005 ,            Valoarea   106.998,00  RON 
 Prin Dispozitia Primarului nr.  1444/2005 s-a aprobat achizitionarea de Tablouri pictate, reprezentand peisaje din Deva si 
zonele limitrofe 
            Contract nr. 31.172/01.09.2005,          Valoarea   1800,00 RON  
         Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr. 292/2005 s-a aprobat elaborarea PUD si SF la investitia  ,,Statie de autobuz Cristur,, 
Contract nr.14.471/29.03.2005,           Valoarea   5.000,00 RON 
Prin Dispozitia Primarului nr.1857/2005, s-a aprobat achizitionarea serviciului de Testare psihologica a angajatilor 
Consiliului Local Deva 
         Contract nr. 40.716/07.12.2005, Valoare contract: 105,90 RON/persoana; 
          Receptionat si achitat. 
Prin Dispozitia Primarului nr.1925/2005, s-a aprobat achizitionarea de ecusoane pentru maneca la Politia Comunitara. 
    Contract nr. 384/2006,         Valoare contract: 2589,68 RON; 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1978/2005, s-a aprobat achizitionarea de echipament  la Politia Comunitara.  
    Contract nr. 384/2006,         Valoare contract: 25.896.780 ROL; 
Prin Dispozitia Primarului nr.1978/2005, s-a aprobat achizitionarea de echipament (sapca, caciula, basac, etc.) la Politia 
Comunitara.  
    Contract nr. 389/2006,         Valoare contract: 17.888,00 RON; 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1976/2005, s-a aprobat achizitionarea de camasi pentru personalul Politiei Comunitare.  
    Contract nr. 774/2006,         Valoare contract: 4.362,54 RON; 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1848/2005, s-a aprobat achizitionarea de costume de iarna pentru Politia Comunitara.  
    Contract nr. 41192/13.12.2005,       Valoare contract: 11.525,00 RON; 
Prin Dispozitia Primarului nr.1977/2005, s-a aprobat achizitionarea unor scurte imblanite, pelerina ploaie, acurte de vant la 
Politia Comunitara.  
    Contract nr. 387/05.01.2006,           Valoare contract: 14.508,00 RON; 
Prin Dispozitia Primarului nr.1980/2005, s-a aprobat achizitionarea pantofi si ghete de iarna pentru Politia Comunitara. 
       Contract nr. 42.386/28.12.2005,   Valoare contract: 6806,80 RON; 
 Prin Dispozitia Primarului nr.1295/2005 privind aprobarea procedurii de cerere de oferta pentru contractarea unui 
imprumut intern. 
  
Prin Dispozitia Primarului nr1395/2005 privind anularea procedurii de cerere de oferta (a Dispozitiei nr.1225/2005). 
Prin Dispozitia Primarului nr. 1430/2005 privind anularea  procedurii .(  a Dispozitiei nr. 1395/2005 ). 
  
Total procedurii de achizitii  efectuate :  70 
Valoarea totala contractata    2.545.744,04 RON 
Valoarea contractelor onorate :  60%  
  
  

COMPARTIMENT RETELE STRADALE, CIRCULATIE RUTIERA 
  

In cursul anului 2005, activitatea compartimentului Retele Stradale Circulatie Rutiera a constat in: continuarea 
lucrarilor de investitii care au fost contractate in anii anteriori, elaborarea de noi studii de fezabilitate, proiecte tehnice 
pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, executarea lucrarilor de intretinere si reparatii strazi, drumuri, alei, trotuare 
in municipiul Deva, reabilitarea iluminatului public, asigurarea lucrarilor de intretinere a iluminatului public, eliberarea de 
adeverinte pentru adresa exacta si eliberarea de autorizatii de spargere  
  

   A – Obiectivele de investitii contractate in anii anteriori si executate in continuare in anul 2005 sunt: 
1.                        Canalizare strada Zavoi 
2.                        Amenajare Piata Stadionului  
3.                        Modernizare strada Pietroasa 
4.                        Modernizare strada Zavoi 
5.                        Modernizare strada N. Tonitza 
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6.                        Amenajare strada Stadion 
7.                        Modernizare strada Digului  
8.                        Canalizare pe strada Bela Bartok  
9.                        Canalizare pe strada Inocentiu  Micu Clain 
10.                    Reamenajare parcare si parc strada M. Eminescu 
11.                    Betonare strada Nucilor, Piersicilor, trotuar strada Calugareni 
12  Retea de apa si canalizare pe strada Retezat 
13  Consolidare mal strada A. Vlaicu  
14  Modernizare strada Bucovinei 
  

Valoarea obiectivelor de investitii  continuate in anul 2005  este de 3.170.000,00   RON . 
                                                  
B - Obiectivele de investitii pentru care in cursul anului 2005  s-au contractat lucrarile pentru executie sunt : 

                           
01. Modernizare strada Mihail Sadoveanu  
02. Modernizare strada Flamingo  
03. Modernizare strada Plevnei  
04. Modernizare strada Bela Bartok  
05 Retea de apa si canalizare pe strada M. Sadoveanu  
05. Modernizare  strada Inocentiu  Micu Clain 
06.  Canalizare pe Valea Bejan 
07.  Retea de apa si canalizare pe strada Flamingo 
08.  Canalizare si alimentare cu apa pe strada Plevnei 
09.  Acces auto la parcare bloc 10 Cartier Dacia  
10.  Modernizare strada Brandusei 

  
Valoarea obiectivelor de investitii a caror executie a inceput in anul 2005 este de 2.878.212,50 RON . 

  
C - Obiective de investitii pentru care in cursul anului 2005 s-a demarat elaborarea documentatiilor tehnico

economice ( S.F. , P.T. , D.E. C.S. )  sunt :  
  

Elaborare studii de fezabilitate pentru urmatoarele obiective de investitii :  
  

01 – Amenajare parcare pe  B–dul Iuliu Maniu  
02 – Amenajare statie tranzit pentru autobuze pe Calea Zarandului zona garii  
03 – Modernizare strazi in Cristur  
04 – Modernizare strada Portului  
05 – Modernizare strada 16 Februarie  
06 – Sens giratoriu Lido 
07– Canalizare unitara pe traseul rigolei existente pentru apele de suprafata intre str.M.Sadoveanu si str. 22 Decembrie 

– Deva 
08 – Canalizare unitara in Deva pe str. 22 Decembrie intre Directia Agricola – Dacia Service si pe Aleea 

M.Sadoveanu   
09 – Canalizare unitara si conducta de distributie pe str. M.Sadoveanu intre drumul de acces la rezervoarele de apa si 

Aleea M.Sadoveanu – Deva    
10 – Canalizare unitara pe traseul rigolei deschise pentru ape de suprafata de pe str. M.Eminescu intre drumul de 

acces la rezervor si str. 22 Decembrie – Deva   
11 – Canalizare unitara in Deva zona 22 Decembrie – Dacia Service – Fabrica de cablaje electrice SEWS . 
12 – Modernizare strada Mercur  
13 – Modernizare strada Bucegi  
14 – Modernizare strada Ion Buteanu  
15 – Modernizare strada Barbu Lautaru  
16 – Modernizare strada Ciresilor  
17 – Modernizare strada Ion Paun Pincio  
18 -  Modernizare strada Centuria  
19 – Trepte de acces la bloc 79 strada Bejan  
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20 – Consolidare mal strada Cetatii intersectie cu strada Gheorghe Lazar 
  

 Valoarea studiilor de fezabilitate  este de 117.048 RON . 
  

D - Elaborare proiecte tehnice, detalii de executie, caiete de sarcini pentru urmatoarele obiective de investitii : 
  

01 – Modernizare strada Ion Slavici  
02 – Modernizare strada Luncii  
03 – Modernizare strada Munteniei  
04 – Acces auto auto la bloc 10 Cartier Dacia  
05 – Retea de alimentare cu apa si canalizare pe strada Ion Slavici  
06 - Retea de alimentare cu apa si canalizare pe strada Luncii  
07 - Canalizare unitara pe traseul rigolei existente pentru apele de suprafata intre str.M.Sadoveanu si str. 22 

Decembrie – Deva 
08 - Canalizare unitara in Deva pe str. 22 Decembrie intre Directia Agricola – Dacia Service si pe Aleea 

M.Sadoveanu   
09 - Canalizare unitara si conducta de distributie pe str. M.Sadoveanu intre drumul de acces la rezervoarele de apa si 

Aleea M.Sadoveanu – Deva    
10 - Canalizare unitara pe traseul rigolei deschise pentru ape de suprafata de pe str. M.Eminescu intre drumul de 

acces la rezervor si str. 22 Decembrie – Deva   
11 - Canalizare unitara in Deva zona 22 Decembrie – Dacia Service – Fabrica de cablaje electrice SEWS  
12 – Amenajare parcare pe  B–dul Iuliu Maniu  
13 – Amenajare statie tranzit pentru autobuze pe Calea Zarandului zona garii  
14 – Modernizare strazi in Cristur  
15 – Modernizare strada Portului  
16 – Modernizare strada 16 Februarie 
17 - Consolidare mal strada Cetatii intersectie cu strada Gheorghe Lazar  

  
Valoarea proiectelor tehnice, detaliilor de executie, caietelor de sarcini   este de 171.152 RON .  

  
           E – Iluminat public 
  

In cursul anului 2005 s- au continuat lucrarile de reabilitare a iluminatului public in municipiul Deva , in localitatea 
apartinatoare municipiului Deva – Santuhalm si in satul Barcea Mica fiind executate lucrari de reablitare a iluminatului 
public in valoare de 1.274.291,65 RON 

La lucrarile de mentinere-intretinere (inlocuirea becurilor de la iluminatul public) valoarea lucrarilor executate a fost 
de 240.706,11 RON.      

  
F - Intretinere si reparatii in municipul Deva 
  

La lucrarile de intretinere si reparatii strazi in municipiul Deva s-a executat asternerea de covoare asfaltice, plombari si 
reparatii trotuare. 

- Covoare asfaltice: str. Elena Vacarescu, B-dul Mihail Kogalniceanu, str. Dr. Victor Suiaga, Piata Stadion, str. 
Horea, str. Nicolae Iorga, Aleea Pacii, str. Ioan Corvin, str. I. L. Caragiale, zona Garii Deva.  
                   

    -  Plombari asfaltice: Calea Zarandului, Aleea Saturn, B-dul 22 Decembrie, Aleea Violetelor, Aleea Crizantemelor, 
str. Marasti, str. Nicolae Iorga, str. Zorilor, str. Depozitelor, str. Cernei, str. Grivitei, str. Andrei Saguna, str. Cuza-Voda, 
str. Ciprian Porumbescu, str. Mihai Eminescu, str. Gheorghe Baritiu.     

  
           -  Reparatii trotuare mixtura asfaltica: str. Mihai Eminescu, str. Gheorghe Baritiu, Zona Casei de Cultura, str. 
Crisan, B-dul 22 Decembrie, str. Andrei Saguna. 

  
           G -  Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in conditii de siguranta s-au efectuat marcaje rutiere in 

municipiul Deva, iar pentru semafoare s-a asigurat asistenta tehnica permanenta care sa le asigure functionarea .  
         

Valoarea lucrarilor efectuate la intretinere si reparatii strazi in municipiul Deva este de 2.000.000 RON. 
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           H - Autorizatii  spargere domeniul  public 
  
In cursul anului 2005 au fost eliberate un numar de 152 autorizatii de spargere pentru executarea de bransamente de 

apa, canalizare, gaze, avarii apa, gaze, canalizare etc. suma incasata fiind de aproximativ 60.000 RON. 
  
            I – Adeverinte adresa exacta  
  
In cursul anului 2005 au fost eliberate un numar de 285 adeverinte adresa exacta. 

  
  

COMPARTIMENTUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, 
 PROTECTIA MEDIULUI 

  
      In perioada 01.01.2005 – 31.12.2005 compartimentul Coordonare Servicii Publice, Protectia Mediului a contribuit 

la realizarea si solutionarea urmatoarelor obiective respectiv rezolvarea urmatoarelor probleme ivite pe parcursul anului 
2005 si anume: 

•        Activitati curente 
-                     Coordonarea activitatii persoanelor obligate sa efectueze munca in folosul comunitatii (curatire zona parc 

Cetate, Dealul Cetatii si cartiere din municipiul Deva, etc) 
-                     Lunar s-au transmis situatia investitiilor de mediu la Garda Nationala de Mediu. 
-                     Zilnic se controleaza activitatea unitatilor de salubritate din municipiul Deva 
-                     S-a partcipat la controalele efectuate de Garda Nationala de Mediu 
-                     Coordoneaza activitatea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala 
-                     S-au rezolvat cca 350 de reclamati de la cetateni municipiului Deva 
-                     S-au somat cca 30 de persoane pentru ocuparea ilegala a domeniului public 
-                     Se avizeaza lunar situatia de lucrari a societatilor de salubritate in conformitate cu contractele incheiate. 

  
• Intretinere zone verzi 

-   plantari flori  (cca 55.000 de fire) 
-               plantari de pomi ( cca  100  buc) 
-               intretinere zone verzi (parcuri, scuaruri , etc.) 
-               montat  flori ornamentale pe stalpi 
-               taieri de pomi si cosmetizare coroane la pomi ornamentali 

S-a hotarat forma de gestiune a serviciilor publice de gospodarire a deseurilor municipale. 
S-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Deva. 

      S-a aprobat caietul de sarcini privind concesionarea Serviciului Public de Gospodarire a Deseurilor Municipale. 
Nu s-a reusit controlarea zilnica a tuturor societatilor de salubritate  din municipiului Deva. 
Nu s-a rezolvat problema cainilor vagabonzi 
  
Propuneri pentrul anul 2006 

  
Pentru o mai buna functionare a compartimentului este necesar a se mari numarul de personal din cadrul seviciului.
Este necesara repartizarea unei masini pentru acoperirea in totalitate a tuturor  zonelor din municipiul Deva pentru o 

mai buna verificare si coordonare a activitatiilor de salubritate. 
Stabilirea unei locatii pentru adapostirea cainilor vagabonzi. 
Concesionarea Serviciului Public de Salubritate. 

  
SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE SI GOSPODARIRE MUNICIPALA 

  
In perioada ianuarie-decembrie 2005 Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala si-a propus 

urmatoarele obiective de activitate: 
•                          Salubrizarea municipiului in sectorul care ii este repartizat, intretinerea parcurilor, a zonelor de agreement, 

a spatiilor verzi si a mobilierului urban; 
•                          Administrarea strandului municipal si a telecabinei de pe Dealul Cetatii din Deva 
Obiectivele propuse au fost realizate in mod corespunzator. 
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Telecabina de pe Dealul Cetatii s-a bucurat de un real success atat in randul locuitorilor municipiului Deva cat si in 
randul turistilor. Incasarile la biletele pentru calatorie cu telecabina s-au ridicat la cca. 165.000 RON in perioada iunie 
2005- decembrie 2005, cu telecabina calatorind aproximativ 70.000 de persoane. 

De asemenea, strandul municipal aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala a 
adus venituri de cca 115.000 RON, fiind unul dintre locurile de agrement preferate de locuitorii municipiului Deva.  

Pentru eficientizarea serviciilor prestate, Serviciul Public de intretinere si Gospodarire Municipala, isi propune: 
•                          Reducerea cheltuielilor 
•                          Imbunatatirea calitatii serviciilor 
•                          Cresterea nivelului de pregatire a personalului 

  
  

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 

           Pregatirea pentru protectia civila in anul 2005 s-a executat in conformitate cu Instructiunile privind organizarea si 
desfasurarea pregatirii pentru protectia civila in Romania, aprobate prin Decizia nr.139 din 10.09.1999 si a principalelor 
activitati de pregatire prevazute in Ordinul nr.158/2005 al Prefectului judetului Hunedoara. 
           Inspectoratul de protectie civila al municipiului Deva a desfasurat urmatoarele activitati : 
-in anul 2005 Inspectoratul de Protectie civila al municipiului Deva organizeaza si executa pregatirea de protectie civila a 
sefilor si inspectorilor de protectie civila de Ia institutiile publice si agentii economici. 
-Obiectivele pregatirii pentru interventie a comisiilor si formatiunilor de protectie civila, a salariatilor si populatiei sunt 
urmatoarele: 
-cresterea gradului de operationalizare si ridicare a capacitatii de actiune si reactie a comisiilor si formatiunilor de 
protectie civila pentru a fi in masura sa participe la prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor si in alte 
situatii de urgenta civila. 
-   Aprofundarea conceptului despre rolul si misiunile protectiei civile in cadrul sistemului national de aparare in situatiile 
de urgente . 
-   Optimizarea activitatii de organizare si desfasurare a interventiei comisiilor si formatiunilor de protectie civila 
(subunitati de serviciu) pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor in situatii de urgenta; 
-   Perfectionarea procesului de pregatire individuala si colectiva; 
-   Cunoasterea insusirea si perfectionarea modului de actiune in vederea asigurarii protectiei cetatenilor si bunurilor 
materiale, precum si a limitarii si inlaturarii urmarilor atacurilor inamicului din aer sau dezastrelor; 
-   imbunatatirea asigurarii logistice prin derularea programelor de achizitionare si modernizare de echipamente si tehnica 
specifica pentru interventii in vederea cresterii capacitatii de actiune si reactie a formatiunilor de protectie civila; 
-   Aplicarea programului de  reorganizare si redimensionare a comisiilor si  formatiunilor de protectie civila; 
-   Studiul continu al principalelor tipuri de dezastre si a masurilor de protectie si interventie, 
-   Redefinirea situatiilor care impun interventia de protectie civila; 
-     Analiza zonelor si surselor de risc, estimarea efectelor probabile, stabilirea necesarului de forte si mijloace, 
determinarea deficitelor in raport cu posibilitatile si identificarea surselor de completare; 
-   Stabilirea variantelor si modalitatilor de interventie in functie de specificul situatiilor probabile; 
-   Optimizarea activitatilor pentru desfasurarea actiunilor de interventie prin antrenarea in luarea actului de decizie a 
tuturor structurilor sau persoanelor implicate; 
-   Dezvoltarea si modernizarea sistemului de culegere si prelucrare a datelor; 
-   Completarea si modernizarea bazei materiale pentru interventie si instruire; 
-   Actualizarea mapelor cu documente ce se analizeaza si se propun de catre membrii comisiilor de protectie civila si a 
celor de aparare impotriva dezastrelor; 
-   Reactualizarea documentelor de conducere de protectie civila. 

Pregatirea de protectie civila s-a desfasurat in perioada 15.03.2005 -30.11. 2005 si si a fost precedata de 
urmatoarele activitati pregatitoare: 
-instructajul inspectorilor de protectie civila de la institutiile publice si agentiile economice din municipiu; 
-intocmirea planificarii pentru protectia civila; 
-verificarea si completarea formatiilor. 

Pentru realizarea obiectivelor pregatirii de protectie civila la nivelul municipiului, aceasta s-au desfasurat astfel:
 - Sefii de protectie civila de la institutii publice si agentii economici au executat pregatirea printr-o convocare de o zi a 6 
ore, sub conducerea sefului protectiei civile a municipiului Deva.. 
 - Pregatirea inspectorilor de protectie civila, a sefilor comisiilor de specialitate mixte de protectie civila si a comisiilor de 
protectie civila se executa prin convocari de pregatire (Umar) cu durata de 2-3 ore, antrenamente de specialitate, 
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instructaje de pregatire si studiu individual in scopul cresterii competentei in organizarea si conducerea actiunilor de 
interventie in caz de dezastre si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor atacului din aer. 
-  studiul individual - este baza pregatirii pentru inspectorii de protectie civila si se executa la locul de munca, pe durata a 6 
- 8 ore lunar; 
-  convocarile de pregatire a sefilor comisiilor de specialitate mixte de protectie civila, a comisiilor de protectie civila s
desfasurat sub conducerea sefului de protectie civila de la institutia publica sau agentul economic organizat, conform 
datelor stabilite, tematica a fost aleasa din legislatia privind protectia civila si regulamentele de specialitate, noutati in 
domeniu, materializarea pe harta (schema) a masurilor de protectia civila. 
-  antrenamentele de specialitate s-au desfasurat in PC sau locul de conducere ai interventiei si vizeaza culegerea 
informatiilor, intocmirea documentelor, prezentarea propunerilor, asigurarea actiunilor de interventie, verificarea 
schemelor de instiintare si aducere a personalului de conducere la sediu. Se executa sub conducerea sefului protectiei 
civile de la fiecare institutie publica sau agent economic. 
-  instructajul de pregatire cu durata de 2 - 3 ore si activitatea practic- demonstrativa cu inspectorii de protectie civila s
executat  sub conducerea sefului protectiei civile al municipiului  

Indiferent de specialitate, s-a pus accent pe cunostintele privind protectia impotriva atacurilor din aer ale 
inamicului si modul de actiune la dezastre, dar si pe cunoasterea regulilor si masurilor de protectie civila, a tehnicii si 
materialelor din dotare, a masurilor de prim ajutor, metodelor si procedeelor de interventie, pregatirea executandu-se de 
regula, prin sedinte practice. 

Comisiile de protectie civila au asigurat  pentru comandantii formatiunilor de protectie civila caiete de pregatire 
care se tine evidenta participarii si a rezultatelor. 
   Pregatirea salariatilor si populatiei s-a executat pe timpul organizarii si desfasurarii exercitiilor de alarmare publica si a 
vizat cunoasterea semnalelor de protectie civila, modul de comportare si masurile de protectie individuala si colectiva in 
situatii speciale si la dezastre. 

S-a pus accent pe folosirea mijloacelor de protectie individuala, cunoasterea locurilor de adapostire, a modului de 
amenajare a adaposturilor familiale, a modului de comportare pe timpul ocuparii lor, acordarea primului ajutor, 
cunoasterea regulilor de comportare Ia dezastre. 
   Pregatirea elevilor si studentilor a fost organizata, conform protocolului nr.11707/30.06 1998,  incheiat intre M.E.N. si
M. Ap.N, executandu-se de catre profesorii numiti si pregatiti cu sprijinul inspectoratelor de protectie civila. Tematica si 
timpul alocat sunt precizate in protocolul de mai sus. 
   Planificarea pregatirii de protectie civila a fost definitivat pana la 15.05.2005, fiind dus la  avizat Ia Inspectoratul de 
Protectie Civila al municipiului Deva urmatoarele documente: 

Planul cu principalele activitati de protectie civila in anul 2005 al (denumirea institutiei, ag. economic); 
-Planificarea si evidenta pregatirii de protectie civila in anul 2005 ; 

Raportarea situatiei pregatirii si starea de functionare a mijloacelor de instiintare - alarmare s-au facut lunar pana la 
03 pentru luna anterioara si pana pe 10 decembrie pentru anul in curs Ia Inspectoratul de Protectie Civila al municipiului 
Deva. 
            Controlul modului de realizare al planului de pregatire s-a executat prin participarea de reprezentanti de 
Inspectoratului de Protectie Civila Deva sau esaloanele superioare la activitatea desfasurata prin aprecierea cu calificativ 
prin comisii de control si prin autoapreciere pe materialele de bilant, prin consemnarea aprecierii „(Esalonul) este (nu este) 
pregatit sa duca actiuni de interventie pentru limitarea si lichidarea efectelor dezastrelor sau atacurilor din aer." 
Planificarea controlului de protectie civila s-a executat  de Inspectoratul de Protectie Civila al municipiului Deva . 
Analiza pregatirii de protectie civila se executa anual sub forma de bilant de catre comisiile de protectie chila in sedintele 
comitetului director (consiliul de administratie), in perioada 30.11. - 10.12.2005. 
Pe perioada controalelor de protectie civila s-a urmarit intocmirea documentelor de organizare, planificare si conducere, 
verificarea si completarea formatiunilor de protectie civila, asigurarea instiintarii si alarmarii, asigurarea adapostirii 
salariatilor. 
            S-a observat preocuparea sefilor protectiei civile, inspectorilor si a comisiilor pentru intocmirea documentelor, insa 
pentru inzestrarea cu materiale de protectie civila se aloca fonduri insuficiente sau deloc. 
  

  
SERVICIUL COMUNITAR PENTRU CADASTRU SI AGRICULTURA 

  
In cadrul compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat pe tot parcursul anului 2005 s-au desfasurat 

urmatoarele activitati : 
-         S-au verificat, intocmit, sustinut si aprobat un numar de 122 proiecte de hotarari cuprinzand treceri din domeniul 

public in domeniul privat, concesiuni directe, concesiuni prin licitatii publice, vanzari prin licitatii publice, donatii, etc. 
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-         S-au intocmit documentatiile necesare si s-au desfasurat 10 licitatii publice cu 18 obiective ; 
-         S-a raspuns unui numar de 418 adrese catre cetateni, societati comerciale sau institutii ale statului ; 
-         S-au verificat si avizat un numar de 110 documentatii pentru realizarea retelelor de unitati edilitare ce afecteaza 

domeniul public si privat al municipiului Deva ; 
-         S-au intocmit 50 de contracte de concesiune in valoare de 29.024,50 USD ; 
-         S-au intocmit 5 contracte de asociere in participatiune ; 
-         S-au intocmit 300 de note de plata pentru ocuparea domeniului public si privat in urma carora s-a incasat suma de 

71.800 lei RON ; 
-         S-au intocmit documentatiile topografice, s-a obtinut avizul OJCPI si extrasele de CF pentru terenurile ce au facut 

obiectul programului ISPA; 
-         S-au intocmit documentatiile topografice s-a obtinut avizul OJCPI si extrasele de CF pentru strazile nou infiintate;
-         S-a participat la programul de audiente tinute de catre Primar sau Viceprimar; 
-         S-au obtinut autorizatii de demolare pentru constructiile neautorizate aflate pe terenul proprietatea Statului Roman sau 

a municipiului Deva; 
-         S-a participat la demolarile constructiilor neautorizate aflate pe terenul proprietatea Statului Roman  
-         S-au arhivat 28 de dosare cuprinzand actele anului 2003 si documentatiile de licitatie din anul 2004-2005; 

   In cadrul compartimentului Contabilitate, Urmarire, Incasare contracte pe tot parcursul anului 2005 s-au desfasurat 
urmatoarele activitati : 
-         Conform documentelor contabile si actelor justificative intocmite, in anul 2005 s-au acordat de catre Consiliul Local 

Deva, pe titlul 02 ,, Cheltuieli de personal “ credite in suma de 243.499,35 lei RON, platile efectuate au fost in suma de 
243.499,35 lei RON, soldul la sfarsitul anului fiind 0 ; 

-Pentru titlul 20 ,, Cheltuieli materiale si servicii “ au fost acordate credite in suma de 25.624,00 lei RON, platile 
efectuate au fost in suma de 25.624,00 lei RON, soldul la sfarsitul anului fiind 0 ; 

-In contul 5004 ,, Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locala “ s-au incasat urmatoarele sume : 
    - venituri din concesiuni, inchirieri si vanzari de teren suma de 954.756,77 lei RON, din care s-au virat la Consiliul 
Local suma de 952.797,32 lei RON, soldul la sfarsitul anului fiind de 1.959,45 lei RON ;     
    - venituri proprii in suma de 19.934,41 lei RON, din care s-a consumat pentru cheltuieli materiale suma de 11.003,21 lei 
RON, soldul la sfarsitul anului fiind de 8.931,20 lei RON ;  
-         S-au intocmit 301 ordine de plata catre furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul 

asigurarilor sociale de sanatate si somaj. Pentru bugetele mentionate mai sus s-au intocmit si depus lunar declaratiile aferente 
pe hartie si suport magnetic ;  

-         S-a intocmit si depus lunar la Directia de Statistica Deva situatia cu numarul mediu al salariatilor si castigurile 
salariale ; 

-         S-a intocmit si depus lunar la Consiliul Local Deva situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, necesarul 
de cheltuieli materiale si cheltuieli de personal, contul de executie vizat de Trezoreria Deva ; 

-         S-a intocmit si depus lunar la Trezoreria Deva declaratia privind datoriile conform O.U.G. nr.81/2003, necesarul 
platilor in numerar, situatia recapitulativa privind plata salariilor, state de plata centralizatoare, state de functii ; 

-         S-a intocmit si depus trimestrial Darea de seama contabila (vizata de Trezoreria Deva) pe hartie si suport magnetic la 
Consiliul Local Deva ; 

-         S-au intocmit si depus semestrial la D.G.F.P. situatii privind fondul de salarii si date informative privind numarul de 
personal ; 

-         S-a intocmit si depus anual la Consiliul Local Deva si Trezoreria Deva, proiectul de buget, bugetul de venituri si 
cheltuieli aprobat pe articole si aliniate, precum si alte acte de planificare financiara in termenele si conditiile prevazute de 
dispozitiile legale in vigoare ; 

-         S-au eliberat si calculat toate foile de parcurs pentru autoturismul din dotarea serviciului precum si fisele activitatii 
zilnice a autoturismului pentru calculul consumului de carburanti si a numarului de km parcursi ; 

-         S-au urmarit si incasat 899 contracte de concesiune, inchiriere si asociere active ; 
-         S-a intocmit un numar de 1.170 facturi in valoare de 825.126 lei RON, din care s-a incasat suma de 466.431 lei RON, 

ramanand la sfirsitul anului un sold de 358.695 lei RON ; 
-         S-au intocmit 127 de somatii pentru neplata contractelor de concesiune, inchiriere si asociere ; 
-          
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