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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 13 decembrie 2010,   în şedinţa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr.2523/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul 
viceprimar Morar Marcel Nicolae, doamna administrator public Oprişiu Corina, domnul Secretar 
Socol Augustin, directori,  precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
DL. David Ioan 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 
20 de consilieri, şi-a anunţat absenţa dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian,      
domnul viceprimar Morar Marcel Nicolae, doamna administrator public Oprişiu Corina, domnul 
Secretar Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 15 noiembrie 2010 si 29 noiembrie 2010 
însoţite fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra 
conţinutului acestuia.  

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

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea fiecărei 
şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinţei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinţei 
Consiliului local din data de 15 noiembrie 2010 si 29 noiembrie 2010, însoţite fiecare de un 
proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
 Sinteza procesului-verbal din 15 noiembrie 2010 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului nr.2289/2010, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 16 puncte si 4 puncte suplimentare. S-au adoptat 
19 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.320-338. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat 
până la această dată nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  
15 noiembrie 2010.  
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Sinteza procesului-verbal din 29 noiembrie 2010 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 
nr.2379/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 9 puncte. S-au adoptat 9 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.339-347. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 
o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 29 noiembrie 2010.  
 

Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 15 noiembrie 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 15 noiembrie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 20 de consilierin prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 noiembrie 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 noiembrie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.    
 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul al II- lea al anului 2010; 
II. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Deva” doamnei Popa 
Paulina; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.208/2010 privind incadrarea in numarul 

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

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca pentru personalul incadrat in 

aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si in serviciile 
publice/institutiile publice de subordonare locala, cu si fara personalitate juridica; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea numarului asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de 

munca ale acestora; 
             Iniţiator Primar Mircia Muntean   

5. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior 
modificata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2011 o 

locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita de Comisia sociala de analiza a 
solicitarilor de locuinte destinate inchirierii; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza Decretului – 

lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.115/2010, cu modificarile 

ulterioare; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

9. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 
situate in intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor 
aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Amplasare platforma parcare autoturisme” Deva, str.Victor Suiaga, f.n., judetul 
Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 

„Pensiune P+1+M” Deva, str.Stadion, nr.4 judetul Hunedoara; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 
„Ansamblu locuinte individuale” Deva, zona Archia, f.n. judetul Hunedoara; 

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Hala industriala – pentru depozit materiale de constructii si finisaje, 
birouri, parcare, platforma betonata, imprejmuire si reclama luminoasa” Deva, 
str.Zarandului, f.n. judetul Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

bloc de locuinte” Deva, str.Gheorghe Doja, nr.9, judetul Hunedoara; 
                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   

15. Aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de concesiune nr.826/2000; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

16. Aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri apartinatoare domeniului 
public sau privat al municipiului Deva, atribuita unor persoane fizice sau juridice, 
pentru neplata la termen a redeventei anuale; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Stabilirea redeventelor minime anuale de pornire la licitatiile publice pentru 

concesionarea unor terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al 
municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri 

apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

19. Stabilirea chiriilor anuale pentru inchirierea locurilor de parcare arondate blocurilor 
de locuinte din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
20. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 

situate in intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor 
aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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21. Aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a 
terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala si modificarea 
Contractului de comodat – cadru; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

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

23. Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si a subventiilor 
acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrala a 
diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei 
termice livrate populatiei;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Managementul “Casei de cultură Drăgan Muntean” din subordinea Consiliului 
local al municipiului Deva;        

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea prelungirii strazii Zavoi până la limita de intrare in satul Archia, 

apartinator municipiului Deva si abrogarea Hotararii Consiliului local nr.191/2008; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii Modernizare 

strada Trandafirilor – sat Cristur apartinator municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea unor cantităţi de lucrări suplimentare la obiectivul  „Canalizare pe 

strada C. Brâncuşi, Deva” 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

            5.       Acordarea unor premii, pentru rezultate deosebite ale gimnastelor si antrenorilor, 
care îşi desfăşoară activitatea la Colegiul Naţional Sportiv Cetate Deva si au obtinut 
rezultate deosebite in anul competitional 2010 la gimnastica artistica 

           Iniţiator Consilier Mateuca Madalina   
 
 
 
 

 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Am o precizare. Al 5-lea punct suplimentar să-l trecem în fruntea listei pentru că în sală, 
după cum aţi putut observa, avem un grup de gimnaste de la Liceul Sportiv din Deva pe care la 
iniţiativa doamnei consilier Mateucă Mădălina am hotărât să le premiem pentru activitatea lor. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Prima mea întrebare este unde se află cel care ne-a invitat la şedinţă? Pe invitaţie în sus şi 
în jos semnează Primar Mircia Muntean. 
 Dl.David Ioan 

Cred că ar trebui să-l întrebaţi pe dânsul. 
Dl.Ţonea Vasile 
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Primeşte ştirile despre ce se întâmplă în consiliu în Brazilia? Cum, prin fax, sau unde o fi, 
în Mexic, în altă parte?! Numai în Primărie şi în Municipiul Deva nu este. Ne invită, cam des ne 
invită la şedinţe şi ne sfidează, nu participă la şedinţe. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Eu îmi doresc să aveţi puţin respect faţă de elevele care sunt aici şi să ne spuneţi punctul de 

vedere după ce le premiem. 
Dl.Ţonea Vasile 

 Foarte mult respect am. Ce vreţi, să vă spun că este prezent când nu este? Am întrebat unde 
este pentru că m-a invitat la şedinţă şi am întrebat unde este. 

Dl. David Ioan 
Întrebarea dumneavoastră este justificată dar nu în acest moment. 
Dl.Ţonea Vasile 
A doua problemă pe care vreau să o ridic este de ce pe ordinea de zi nu a apărut proiectul 

de hotărâre pe care l-am iniţiat în jur de 7 consilieri privind participarea Consiliului local la 
majorarea capitalului social al S.C. Salubritate S.A.? Pentru că, Nota aceasta pe care am primit-o şi 
prin care ni se aduce la cunoştinţă o anumită soluţionare la ceea ce am propus noi, este o încercare 
de a ne păcăli unii pe alţii, nu este o încercare de a rezolva problema. Cum am spus şi rândul 
trecut, se încearcă tragerea de timp de aşa natură ca să se depăşească termenul limită fixat în 
Adunarea Generală şi astfel Consiliul local Deva să piardă cota parte de participare la capitalul 
social al firmei şi să devină undeva insignifiant şi să se cumpere aceste acţiuni de către cei direct 
interesaţi. Treaba aceasta se face în mod deliberat şi foarte conştient, chiar foarte conştient.  

Poate să-mi dea cineva un răspuns, de ce nu s-a pus pe ordinea de zi? Pentru că, chiar dacă 
nu era soluţia finanţării anul acesta, se putea plăti din bugetul anului viitor, peste câteva zile este 
bugetul anului viitor şi se putea plăti, dar nu s-a vrut! 

Dl.David Ioan 
Discutăm la Diverse. 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot ca punctul 5 suplimentar să fie discutat prioritar. 

  S-a votat cu unanimitatea de voturi  a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, completată şi modificată.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la pct. 1,2,3,4,6,21, pct.suplimentare 1,2,3,4 se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele: 10,11,12,13,14,23, pct.5 suplimentar se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele: 5,7,8,9,15,16,17,18,19,20,22 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.   
 

I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
pentru semestrul al II- lea al anului 2010;  

 
II. Proiecte de hotărâri:   

Punctul 5 suplimentar  
D-na Consilier Mateucă Mădălina 
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unor premii, pentru 
rezultate deosebite ale gimnastelor si antrenorilor, care îşi desfăşoară activitatea la Colegiul 
Naţional Sportiv Cetate Deva si au obtinut rezultate deosebite in anul competitional 2010 la 
gimnastica artistica; 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Stimaţi colegi, domnule Preşedinte, eu sunt onorată pentru că avem aici, alături de noi 

aceste sportive şi nu numai ele şi antrenorii lor, care în cursul anului 2010 au obţinut rezultate 
deosebite, rezultate care au dus aproape peste tot în Europa numele oraşului Deva. Oriunde merg 
sunt întrebate de unde sunteţi “România”, apoi sunt întrebate “Deva?”. Deci, vreau să le felicităm 
cu toţii, vreau să le arătăm cu toţii recunoştinţa noastră, a consilierilor locali şi nu numai lor, ci şi 
antrenorilor, care faţă de alţi dascăli din învăţământul românesc aceşti oameni nu au vacanţă, nu au 
concedii, sunt aici pe terenul de sport şi antrenează aceste fete minunate. 

Uitaţi-vă la ele cât sunt de frumoase toate. Vreau şi dumneavoastră, viceprimarii - îmi pare 
rău că nu este şi domnul Primar aici, să le felicitaţi pe fiecare şi pe antrenorii lor şi să le dorim ca 
în continuare să obţină rezultate la fel de bune ca şi anul acesta. 

Mai am de făcut un singur amendament, dacă-mi permiteţi, am să cer voie doamnei 
director economic. S-a socotit pentru fiecare gimnastă să li se acorde un premiu de 1500 lei noi, la 
fel şi pentru antrenori. Aş suplimenta pentru antrenori pentru că sunt mai puţini şi efortul lor este 
deosebit pe parcursul întregului an. În Anexa de la hotărâre am pus toate rezultatele acestor 
sportive în competiţii naţionale şi internaţionale. Inclusiv aici am participat la concursul 
internaţional CMT unde fetele noastre au obţinut rezultate foarte bune. Aş vrea la aceşti antrenori 
să suplimentez, în loc de 1500 lei, 2000 de lei pentru cei 8 antrenori pe care i-am specificat în 
Expunerea de motive, conform adresei oficiale a directorului Colegiului Sportiv “Cetate” Deva.  

Vă rog să-i felicitaţi şi să vă mândriţi cu ei şi cu toţi antrenorii, aşa cum trebuie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Doream aceeaşi propunere de majorare la 2000 de lei. Îi rog respectuos să poftească în faţa 

sălii, în faţa noastră. 
Dl.David Ioan 
Să-mi permiteţi să fac asta în ordine, o să vă strig ca la şcoală, veniţi câte una în faţă, în faţa 

sălii.  
Se invită pe rând fiecare gimnastă în faţa sălii. 
Dl.David Ioan 
Înainte de a prezenta antrenorii, vreau să vă spun că au venit fiecare pe axul de mijloc, nici 

una nu a călcat altfel, bat parcă acelaşi pas de defilare, se vede antrenamentul.  
Trecem la domnii antrenori.  
Se invită pe rând antrenorii în faţa sălii. 
 
D-na Popa Adela – antrenor 
Doresc să spun două cuvinte pe această cale. Vă mulţumesc tuturor celor care sunteţi aici şi 

care ne sprijiniţi, cât şi copiilor fără de care nu am putea să avem aceste rezultate, dar nu în ultimul 
rând direcţiunii care în permanent este alături de noi cu bune şi cu rele.  

Vă mulţumim încă o dată. Sărbători fericite! 
Dl.David Ioan 
Aş vrea să adaug pentru toţi cei premiaţi că gestul Consiliului local nu reprezintă nici pe 

departe echivalenţa eforturilor pe care le-au depus fiecare şi se vrea să fie doar o atenţie sau ştiu 
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eu, un semnal că, cu banii puţini pe care-i avem, vă preţuim şi noi, şi încercăm să vă creăm o mică 
bucurie. 

Acum o să trecem să supunem la vot. Supun la vot amendamentul propus. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.350/2010 
 

Punctul 1 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 

„Cetatean de onoare al municipiului Deva” doamnei Popa Paulina. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Comisia pentru cetateni de onoare a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Aş da cuvântul, mai înainte de toate, doamnei  Popa Paulina. Aveţi cuvântul, dacă doriţi să 
veniţi  

aici în faţă. 
D-na Popa Paulina  
Stimată doamnă Oprişiu, stimaţi domni viceprimari, stimaţi domni consilieri, vă mulţumesc  

pentru încrederea pe care aţi acordat-o poeziei. Spun asta pentru că eu consider că acest titlu a fost 
acordat poeziei hunedorene, poeziei în general şi culturii. Mă bucur că pe lângă toate celelalte 
realizări – iată: foarte mari sportive, se întâmplă să intrăm şi noi scriitorii în atenţia celor care 
gospodăresc şi care pun la cale mai binele acestei cetăţi. Mă bucur acum, că atunci când am avut 
ocazia la Amman sau în alte ţări ale lumii, am dus şi am reprezentat oraşul Deva şi chiar România 
la recitalurile pe care le-am avut la Casa Regală şi se vede că nu a fost în zadar. 

Vă mulţumesc încă o dată.  
Vă aştept pe toţi în 29 decembrie când voi sărbătorii 40 de ani de când am debutat în 

literatură. Vă mulţumesc din suflet. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Vreau să spun câteva cuvinte. Doamna Popa Paulina pe lângă faptul că este un om de 
cultură şi care duce departe Deva în Europa şi în toată lumea, este o soţie extraordinară, are doi 
copii şi este şi bunică. Este un model pentru cei cu care ia legătura. Eu sunt printre oamenii care 
am învăţat foarte multe lucruri de la ea, am învăţat că mai trebuie şi să citim câte o poezie, pentru 
că până la urmă găsim frumuseţea vieţii şi în literatură. 
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Dl.Cuiava Dorel 
 Vreau să o felicit pe doamna Popa pentru modul deosebit în care se implică în viaţa 
culturală a municipiului Deva şi reprezintă cu cinste şi onoare municipiul nostru atât în ţară cât şi 
în străinătate. 

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.351/2010 
 
Felicitări pentru rezultatele obţinute.Vă mai aşteptăm la Consiliul local. Dacă doriţi puteţi 

să rămâneţi la şedinţă, dacă vă plictisim puteţi să vă retrageţi. Vă mulţumim. 
 

Punctul 2 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.208/2010 privind incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit potrivit legii 
pentru municipiul Deva, cu aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice subordonate 
Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Viceprimar Marcel Morar 
Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, dacă-mi permiteţi fac câteva amendamente. 

     Avand in vedere ca la data de 09.12.2010 s-a primit Avizul nr. 507659 / 30.11.2010 al  
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva, aviz înregistrat la Primaria municipiului Deva sub 
numărul  41.847 / 09.12.2010 , 

 Proiectul de hotarare pentru modificarea  Hotararii Consiliului Local nr. 208 / 2010 privind 
incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit potrivit legii pentru municipiul Deva, cu aprobarea 
organigramei si statului de functii pemtru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, 
institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva  se va modifica 
si completa dupa cum urmeaza : 

 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, precum si pentru o mai buna organizare si 
coordonare a activitatii, in cadrul Politiei Comunitare este oportuna infiintarea functiei publice de 
conducere de Director executiv adjunct . 

În cadrul Directiei Politia Comunitara – Compartimentul ordine publica este vacant un post 
aferent functiei publice de executie de Agent comunitar clasa III, grad profesional asistent studii 
medii. Pentru a asigura conditii cat mai bune de desfasurare a activitatii compartimentului prin 
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incadrarea de personal cu pregatire superioara, este necesara transformarea acestuia in Agent 
comunitar clasa I, grad profesional principal studii superioare . 

În urma analizarii atributiilor de serviciu pentru postul vacant aferent functiei publice de 
conducere de Sef serviciu al “Serviciului administrare fonduri nerambursabile” se constata ca nu se 
justifica mentinerea acestuia in statul de functii  si propunem desfiintarea acestuia . 

În cadrul “Biroului implementare fonduri nerabursabile” al aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva este vacant postul aferent functiei publice de executie de Referent de 
specialitate, clasa II, grad profesional superior. Pentru a asigura conditii cat mai bune de 
desfasurare a activitatii compartimentului prin incadrarea de personal cu pregatire superioara este 
necesara transformarea acestuia in Consilier, clasa I,  grad profesional superior . 

Dl. David Ioan 
Supun la vot amendamentele propuse. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.352/2010 
 
 
 

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

Contractului colectiv de munca pentru personalul incadrat in aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva si in serviciile publice/institutiile publice de subordonare locala, cu si fara 
personalitate juridica. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.353/2010 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea numarului 
asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.354/2010 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 
Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior modificată. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.355/2010 
 

Punctul 6 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzand 
solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2011 o locuinta sociala, in ordinea de prioritate 
stabilita de Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte destinate inchirierii. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.356/2010 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintelor 
construite din fondurile statului, in baza Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de 
inchiriere. 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.357/2010 
 

Punctul 8.  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

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

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.358/2010 
 

Punctul 9  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

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

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.359/2010 
 

Punctul 10 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amplasare platforma parcare autoturisme” 
Deva, str.Victor Suiaga, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 



 14 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.360/2010 
 

Punctul 11 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Pensiune P+1+M” Deva, str.Stadion, nr.4 
judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.361/2010 
 

Punctul 12 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Ansamblu locuinte individuale” Deva, 
zona Archia, f.n. judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.362/2010 
 

Punctul 13  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Hala industriala – pentru depozit 
materiale de constructii si finisaje, birouri, parcare, platforma betonata, imprejmuire si reclama 
luminoasa” Deva, str.Zarandului, f.n. judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.363/2010 
 

Punctul 14  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire bloc de locuinte” Deva, str.Gheorghe 
Doja, nr.9, judetul Hunedoara. 
 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să mi se spună şi mie, am citit aici în documentaţie că în şedinţa din 04.10.2010 

documentaţia nu a primit aviz tehnic al comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, să 
mi se spună de ce nu a primit avizul. 

D-na Olga Predoiu 
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Membrii comisiei tehnice nu au fost de acord pentru că zona respectivă este zonă de 
locuinţe cu regim de înălţime parter plus două nivele. Dar, beneficiarul tocmai de aceea a făcut un 
Plan Urbanistic Zonal. Potrivit Legii 350/2001, art.32, alin.5, aceasta spune că atunci când se 
solicită o abatere de la regulamentul prevăzut în P.U.G., se poate face cu o documentaţie 
suplimentară, P.U.Z. sau P.U.D., după caz. Tocmai pentru că se depăşeşte nivelul de înălţime, de 
aceea a întocmit P.U.Z.. Dânsul a mai obţinut o documentaţie dar a renunţat la acea solicitare. 
Aceasta este o altă documentaţie, o altă solicitare. 

Dl.David Ioan 
A renunţat, nu a mai construit nimic. 
D-na Olga Predoiu 
Da, nu a mai construit şi acum a trebuit să reia de la început, iarăşi alt P.U.Z., altă 

autorizaţie. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Şi eu am vrut să iau cuvântul, domnule Preşedinte, dacă se poate. Comisia a votat favorabil, 

eu personal o să votez împotrivă, deoarece există un ansamblu de locuinţe, deci parter, fără etaj. 
Unele locuinţe mai prezintă câte o mansardă. Nu cred că este bine şi arată frumos să băgăm un 
bloc de 8 etaje plus mansardă într-o străduţă unde sunt case particulare frumoase. Nu arată bine! 
Prostii din astea am mai făcut în Zăvoi, am făcut pe 23 August, 22 Decembrie, nu este frumos. 

Dl.Borbeanu Simion 
În zone rezidenţiale găsim clădiri cu parter sau P+1 sau P+2 maxim, nu se admit construcţii 

colective. Este zonă de locuinţe individuale. Cine stă la casă nu-i convine să aibă gălăgia unui 
ansamblu de 8 etaje şi maşinile şi tot ce se petrece acolo. Zonele rezidenţiale, zonele de locuinţe 
aşa cum este aceea în care se doreşte această construcţie, sunt improprii construirii unor asemenea 
imobile colective. De aceea sunt zone pentru case şi zone cu blocuri. Sunt împotrivă. 

Dl.David Ioan 
Construcţia se află în spatele blocului acela mare, în care a avut - la parter, sediul Petrom-

ului. Blocul are 10 etaje. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Ştim domnule David unde este, nu trebuie să fiţi avocat iarăşi. 
Dl.David Ioan 
La intrarea pe colţ este... pe colţul străzii este blocul. Deci, ar putea să spună că face parte 

din ansamblul de P+1 sau aşa, sau că face parte de dincoace. Eu v-am tras numai atenţia. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Aţi fost, aţi văzut? Scuzaţi-mă.Aţi văzut unde este locul, domnule David? 
Dl.David Ioan 
Da. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dacă vreţi să ştiţi, când s-a săpat sub fundaţie a fost 1 an jumătate aproximativ, pământul a 

fost cărat cu autocamioane de 20 -30 de tone, aşa de bine a fost ISPA făcută atunci că au călcat pe 
urma aceea asfaltată. Am dat telefon la Primărie şi aşa s-a dus cineva acolo şi a oprit căratul 
pământului. Deci, toată strada a fost distrusă atunci. Aşa că, nu mă învăţaţi unde este locul. 
Dumneavoastră vorbiţi de o treabă şi cealaltă este mai încolo, la 100 de metri de la acel bloc. 

 
Dl.David Ioan 
Nu am pretenţia să vă învăţ pe dumneavoastră nimic. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dar păreţi iarăşi avocatul unei firme şi a unei persoane. 
Dl.David Ioan 
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Nu sunt nici avocatul unei firme, nici avocatul persoanei. Eu vă spun că ştiu unde este, este 
o groapă acolo de 2 ani. Celălalt proiect nu l-a mai făcut din lipsă de bani sau nu ştiu din ce motiv. 
Poate vă explică dânsa. Prin urmare, eu nu vă spun să votaţi “pentru” şi nici “împotrivă”. 

Vă rog să mă iertaţi dacă totuşi în calitate de conducător de şedinţă intervin, mă scuzaţi. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule David, mă scuzaţi şi pe mine, nu am vrut să vă deranjez, dar aţi fost părtinitor. 

Vreun cetăţean v-a oprit pe stradă să vă spună “ai fost tâmpit dragă Pogocsan când ai aprobat pe 22 
Decembrie un asemenea bloc”? În Zăvoi am aprobat două. Noi le-am aprobat, domnule David. 

Dl.David Ioan 
Le-au făcut cu forţa. Deci au zis că  P+2 şi au construit  P+5. Ce să fac? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Le demolăm după lege, domnule David. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                     8 împotrivă (dl. Ţonea Vasile, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan  

     Ferdinand, dl. Oancea Nicolae Florin,dl. Lazăr Danil, dl.  

     Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

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

                     8 împotrivă (dl. Ţonea Vasile, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan  

     Ferdinand, dl. Oancea Nicolae Florin,dl. Lazăr Danil, dl.  

     Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

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

                     8 împotrivă (dl. Ţonea Vasile, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan  

     Ferdinand, dl. Oancea Nicolae Florin,dl. Lazăr Danil, dl.  

     Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

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

                     8 împotrivă (dl. Ţonea Vasile, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan  

     Ferdinand, dl. Oancea Nicolae Florin,dl. Lazăr Danil, dl.  

     Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

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

                     8 împotrivă (dl. Ţonea Vasile, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan  

     Ferdinand, dl. Oancea Nicolae Florin,dl. Lazăr Danil, dl.  

     Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

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

                     8 împotrivă (dl. Ţonea Vasile, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan  

     Ferdinand, dl. Oancea Nicolae Florin,dl. Lazăr Danil, dl.  

     Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

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

                     8 împotrivă (dl. Ţonea Vasile, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan  

     Ferdinand, dl. Oancea Nicolae Florin,dl. Lazăr Danil, dl.  

     Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.364/2010 
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Dl.Borbeanu Simion 
Este ilegală, că legea urbanismului spune că în zone din acestea nu se contruieşte. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Nu, dar trăim în România, domnule Borbeanu. 
 

Punctul 15  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 
nr.2 la Contractul de concesiune nr.826/2000. 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.365/2010 
 

Punctul 16 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii 
concesiunii pentru unele terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, 
atribuita unor persoane fizice sau juridice, pentru neplata la termen a redeventei anuale. 

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

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

S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (Dl. Oancea Nicolae Florin) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (Dl. Oancea Nicolae Florin) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (Dl. Oancea Nicolae Florin) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (Dl. Oancea Nicolae Florin) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (Dl. Oancea Nicolae Florin) 

A fost adoptată Hotărârea nr.366/2010 
 

Punctul 17  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventelor 
minime anuale de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri apartinatoare 
domeniului public sau privat al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.367/2010 
 

Punctul 18  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventelor anuale 
pentru concesionarea directa a unor terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al 
municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.368/2010 
 

Punctul 19  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriilor anuale 
pentru inchirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuinte din municipiul Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.369/2010 
 

            Punctul 20  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

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

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.370/2010 
 

Punctul 21  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003, 
republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 
si modificarea Contractului de comodat – cadru. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.371/2010    
             

Punctul 22 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

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

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.372/2010   
              

Punctul 23  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului local al 
energiei termice facturate populatiei si a subventiilor acordate de la bugetul general al municipiului 
Deva pentru acoperirea integrala a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si 
furnizare a energiei termice livrate populatiei. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
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Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

            A fost adoptată Hotărârea nr.373/2010    
 

 Punctul 1 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind managementul “Casei de 
cultură Drăgan Muntean” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

            A fost adoptată Hotărârea nr.374/2010    
 
Punctul 2 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii strazii 
Zavoi până la limita de intrare in satul Archia, apartinator municipiului Deva si abrogarea Hotararii 
Consiliului local nr.191/2008. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

            A fost adoptată Hotărârea nr.375/2010    
 
Punctul 3 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 
suplimentare pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Trandafirilor – sat Cristur 
apartinator municipiului Deva. 

Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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            A fost adoptată Hotărârea nr.376/2010   
  
Punctul 4 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cantităţi de 
lucrări suplimentare la obiectivul „Canalizare pe strada C. Brâncuşi, Deva”. 

Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

            A fost adoptată Hotărârea nr.377/2010    
 
Diverse 

Dl.David Ioan 
 Înainte de a intra la Diverse, vă anunţ că va trebui la încheierea Diverselor să rămâneţi să 
luăm o hotărâre în calitate de acţionar majoritar sau acţionar unic la Aqualand, de a înfiinţa punctul 
de lucru de aici de la Deva. Va trebui să rămânem pe loc să luăm această hotărâre, prin vot, cu 
proces - verbal semnat de reprezentanţii dumneavoastră. Până atunci, trecem la Diverse. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 La mine la birou a venit o doamnă şi situaţia pe care o prezintă doamna - este aici în sală, 
este generală pentru copiii care primesc burse sociale. Eu am discutat şi cu domnul Viceprimar 
Marcel Morar. Doamna a insistat să vină şi în Consiliu şi să primească şi aici un răspuns. Copii 
aceştia îndreptăţiţi să primească burse sociale nu le-au primit. Treaba este generală. Sunt vreo 6 
mii în judeţul Hunedoara şi eu cred că cei întreptăţiţi să primească burse sociale sunt categoria 
socială cea mai necăjită şi valoarea acestei burse mici, mari pentru ei este capitală câte o dată. 

V-aş ruga să-i permiteţi şi doamnei, mama copilului, să-şi spună punctul de vedere şi 
vedem ce răspuns îi dăm. Ieri s-a plimbat de la o instituţie la alta şi fiecare instituţie dă vina pe 
altcineva. Inspectoratul Şcolar pe Primăria, Primăria pe Inspectoratul Şcolar şi copii rămân fără 
bani.  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Doamna director economic? 
Dl.Ţonea Vasile 
Eu zic să o lăsăm şi pe mamă. 
Dl.David Ioan 
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Nu este nici o problemă, dar nu ştiu ce poate să ne spună dânsa în legătură cu situaţia asta. 
D-na Nicula Viorica 
Noi am informat atât Inspectoratul cât şi unităţile de învăţământ încă de la aprobarea 

bugetului de stat. Sursa de finanţare din T.V.A. care se regăsea în anii precedenţi pentru aceste 
burse, noi puneam în completare 10-15 %. La nivel de Deva se ridică la aproximativ 10-15 
miliarde, erau asigurate din T.V.A.. În acest an, o dată cu legea aprobăprii bugetului de stat, din 
T.V.A. nu s-a mai asigurat nici un fond. Cu toate acestea Inspectoratul a aprobat în continuare 
metodologia de acordare a acestor burse fără să întrebe finanţatorul, neştiind de fapt care este 
finanţatorul în momentul de faţă. În sensul acesta noi am deschis un proces împotriva Ministerului 
Educaţiei, chemând în instanţă şi Inspectoratul pentru a dispune suportarea acestor burse din 
bugetul Ministerului Educaţiei. De ce am făcut treaba aceasta? Pentru că prin Hotărârea de Guvern 
nr.558/2008 spune foarte clar şi Ministerul de Finanţe ne dă dreptate, că aceste burse  se acordă în 
limita fondurilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat şi se repartizează 
Inspectoratelor şcolare de către Ministerul Educaţiei ca ordonator principal de credite. Atâta vreme 
cât nu apare un alt act normativ care să oblige autorităţile locale să suporte aceste fonduri, noi nu 
avem nici o posibilitate. 

Dl.Ţonea Vasile 
 Copii cu ce sunt de vină? Părintele cu ce este de vină? 
 D-na Nicula Viorica 
 Această problemă este la nivel naţional. 

Dl.David Ioan 
            Este vina celor care au făcut acest act normativ tâmpit. 
 Dl.Panduru Carol 
 Important este ce spune legea. Aşa, poate să spună fiecare ce vrea. 
 Dl. Ţonea Vasile 
 Important este cine suportă consecinţele unei legi proaste, aia este mai important. 

Dl.David Ioan 
Doamnă, dacă doriţi să ne spuneţi ceva, vă rog. 

 D-na Avădanei Doina 
 Nu se ştie cine preia. Dacă este o greşeală ceva, să se rezolve. Cine este în drept? Domnii 
de la Primărie nu, domnii de la Inspectorat nici atât. Bursele tot nu se dau, unde să mă mai duc? Nu 
ne ia nimeni în considerare. În Deva am fost peste tot, la toate partidele. Spuneţi unde să mai merg. 
Nu ia nimeni în considerare situaţia noastră. Suntem oameni cu nevoi, oameni săraci.  
 Astăzi am venit aici ca să luaţi în considerare şi să ne primim banii pentru copii. Vă rog 
frumos, dacă se poate, să rezolvaţi situaţia. Anul trecut a fost copilul în clasa a VIII-a, acum este în 
clasa a IX-a, are multe nevoi. Eu nu am ce să-i ofer. Vin sărbătorile, sunt desculţi, sunt dezbrăcaţi, 
cui îi pasă de noi? Este careva căruia să îi pese de noi, de copii săraci, de oamenii bătrâni, bolnavi? 
 Dl.David Ioan 
 Este la nivel naţional, nu numai la Deva. 
 D-na Nicula Viorica 
 I-am explicat, dânsa a fost şi la noi. Noi aşteptăm acum soluţionarea procesului, să vedem 
ce decide instanţa. 
 

Dl.David Ioan 
Inspectoratul şi Ministerul Învăţământului sunt daţi în judecată. Până nu se pronunţă 

instanţa nu avem nici o soluţie. 
D-na Nicula Viorica 

 Noi am chemat în judecată Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul în vederea obligării 
acestora la plata burselor, atâta vreme cât regulamentul de acordare şi H.G. nr.558 îi obligă să le 
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suporte dânşii. Pe legea învăţământului noi putem pune surse în completare, cum am pus în fiecare 
an, dar nu le putem susţine integral. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Procesul în ce fază este? 
 D-na Nicula Viorica 

Suntem la prima instanţă. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Problema este că anul acesta nu s-a plătit deloc. Din adresa Inspectoratului şcolar reiese că  
nu s-a plătit decât până la 30.12.2009. Anul acesta nu s-a plătit deloc.Mai gândiţi-vă că marea 
majoritate din copii aceştia sunt din familiile de rommi cu care ne chinuim să-i aducem la şcoală, 
din rândul cărora există un mare procent de abandon şcolar. Un minim de resurse prin care putem 
face să se ducă la şcoală. Asta este soluţia, să mai taie de la cei care fură şi se îmbuibă cu bani 
mulţi şi să dăm şi la amârâţii aceştia, asta este soluţia. 
 Dl. Birău Mircea 
 Victor Ponta.  

Dl. Ţonea Vasile 
 Nu-i Ponta la guvernare, dumneavostră sunteţi la guvernare. Dumneavoastră vă îmbuibaţi, 
dumneavoastră daţi miliarde de bani, dumneavoastră daţi miliardele aşa cum dau alţii... 
 D-na Nicula Viorica 
 Având în vedere că legea bugetului de stat a fost avizată şi de Ministerul de Finanţe şi de 
Ministerul Educaţiei, nu a mai acordat nici un fond pentru ... 
 Dl.Panduru Carol 
 Legea este la nivel naţional şi prevede că Ministerul Educaţiei dă aceste burse. 
 D-na Nicula Viorica 
 Exact, dar Ministerul Educaţiei în momentul de faţă... 
 Dl.Panduru Carol 

O pasează la administraţia locală, dar nu prin lege, numai aşa. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vreau să vă fac o propunere, domnilor consilieri. Domnule Ţonea, staţi că acum aveţi 

ocazia să aduceţi primăvara în casele copiilor. Eu vă propun ca o parte din indemnizaţiile noastre 
să meargă către aceşti copii, în această lună. Dacă dumneavoastră faceţi acest gest frumos şi eu îmi 
donez salariul de la Primărie către copii care au nevoie. Donaţi-vă şi dumneavoastră, cine doreşte, 
eu aşa o să fac, indemnizaţia. Sunt 6 mii de elevi hunedoreni. La nivel de Deva vorbim de câteva 
sute. Şi noi cred că putem aduna câteva sute de lei, câteva mii de lei. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Preşedinte, eu sunt de acord cu propunerea colegului meu Cosmin Costa, îmi 

donez şi eu indemnizaţia dar sunt convins că nu rezolvăm problema. Dacă donez eu şi 
dumneavoastră la un loc, toţi, indemnizaţia nu rezolvăm problema. Ideea este bună, dar haideţi să 
rezolvăm problema. Dacă vrem să le rezolvăm problema, prin gestul dumneavoastră eu cred că 
doar îi amăgim. 

Repet, sunt de acord şi cred că toţi dintre dumneavoastră, consilieri, sunt de acord să 
doneze indemnizaţia pe o lună. Haideţi să rezolvăm problema pe 2011, dar retroactiv pe 2010, 
dacă se poate. 

 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Domnule preşedinte, eu am donat-o deja. De doi ani de zile o donez. Este gata donată. 
 Dl.David Ioan 
 Şi nu mai aveţi ce dona. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Nu mai am ce dona din indemnizaţie. Dacă dau alţii jumătate din şpagă, acoperă tot. 
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 Dl.Panduru Carol 
 Cred că o rezolvare temporară nu rezolvă în totalitate acest lucru şi dacă nu avem cadru 
legal, printr-o donare de indemnizaţie rămâne la latitudinea noastră, dar rezolvarea în totalitate… 
eu cred că trebuie să avem cadru legal să se poată da. Câte un pic, câteva sute. 
 Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Cine doreşte... Fiecare cât donează este problema lui. Eu o să ţin legătura cu doamna şi 
dacă vreţi… 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnilor eu vreau să vă rog şi chiar aş vrea un răspuns. Este o haită de vreo 10 câini la 
Spital, la Casa de Ajutor Reciproc. Sunt deosebit de periculoşi. 
 Dl.Panduru Carol 
 Şi la Kaufland. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 În 16 decembrie se inaugurează adăpostul de la Sântuhalm. A fost invitată şi presa. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De când am ridicat problema, trebuia să fie de mult terminat. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 A doua chestiune pe care o vreau. Domnule Viceprimar, trebuie limitatoare de viteză. Până 
acum tot v-am cerut să faceţi drumul pe Împăratul Traian, acum este nenorocire, că se duc cu 
viteză pe acolo. Mi-aţi promis că se rezolvă. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Vreau să întreb executivul Primăriei care este motivul pentru care Expunerea de motive 
semnată de mai mulţi consilieri locali privind participarea Consiliului local al municipiului Deva  
la majorarea de capital social la SC Salubritate SA, nu a fost pusă pe ordinea de zi? După cum 
ştim, eu am citit răspunsul la Expunerea de motive şi am înţeles că în bugetul pe 2010 nu sunt 
prevăzute sumele respective, că se impune reducerea cheltuielilor cu 20% la bunurile şi serviciile 
aprobate în buget, dar problema cea mai stringentă este legată de faptul că, o dată ce se publică în 
Monitorul Oficial avem termen de 30 de zile. Consiliul local  trebuie să se pronunţe dacă participă 
sau nu la majorarea de capital social. În condiţia în care prin votul dumneavoastră vom stabili că 
participăm la majorarea de capital social, binenţeles că pe bugetul din 2011 putem să băgăm şi 
suma aferentă de bani de 2 miliarde şi ceva de lei vechi cât este necesară pentru majorarea 
capitalului social. Dar, dacă nu vom face, nu vom aproba sau dacă vreţi respingem acel proiect, dar 
dacă nu-l vom pune pe ordinea de zi, cu siguranţă ne încadrăm la celălalt aspect, de aprobare 
tacită, deci practic nu ne putem pronunţa şi binenţeles firma cu acţionarul majoritar va putea să-şi 
majoreze singur capitalul social. 
 Cred că normal este să ne pronunţăm “da” sau “nu” cu privire la majorarea acestui capital 
social, dar pentru a ne putea pronunţa, executivul trebuie să-l pună pe ordinea de zi. Acest proiect 
nu a fost pus pe ordinea de zi. Poate ne explicaţi. 
 Dl.Socol Augustin 
 Vă pot da eu o explicaţie.  Iniţiativa formulată de dumneavoastră a fost repartizată în cursul 
zilei de vineri Direcţiei economice în vederea întocmirii raportului compartimentului de 
specialitate. Legea spune foarte clar că nu pot fi introduse şi nu pot fi dezbătute proiectele de 
hotărâri care nu sunt însoţite de raportul compartimentului de specialitate. Direcţia economică în 
loc să întocmească raportul - fie că era favorabil, fie că era nefavorabil, a preferat să facă o Notă 
către Serviciul de adminitraţie publică locală, nici cel puţin către cel care a solicitat nu a făcut. 
Acesta este răspunsul. 
 Dl.Oancea  Nicolae Florin 
 Bun. Atunci eu vă propun ca iniţiatorii să convocăm o şedinţă extraordinară  şi săptămâna 
următoare, dar să fim în termenul legal de 30 de zile, să nu fim peste. 
 Dl.David Ioan 
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 Aşa s-a întâmplat şi cu... Eu am mai spus ceva, iarăşi susţin o chestiune acum, iarăşi sunt 
probabil acela care-l susţine pe avocatul satanei că aşa mă făcea Ţonea data trecută. 
 Dl.Ţonea Vasile  
 Sunt convins că  aşa este.   
 Dl.David Ioan 
 Domnule Ţonea, numai să nu rămâneţi convins pentru totdeauna. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Asta este. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Cel mai corect este să ne pronunţăm.  
 Dl.David Ioan 
 300 de mii de euro, a spus. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 

Indiferent de sumă. Asupra sumei noi trebuie să ne pronunţăm, dorim majorarea capitalului 
social sau nu dorim. 
 Dl.David Ioan 
 Nu am văzut nimic. Nu ştiu chestia asta, nici nu am cum să o ştiu, este de contabilitate. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Iniţiatorii vor convoca şedinţă extraordinară şi vă rog să participaţi toţi colegii consilieri. 
 Dl.Ţonea Vasile 

Sunt convins că ţii cu ursul! 
D-na Chişotă Roxana 
Aş vrea, având în vedere că sunteţi reprezentant al Consiliului local la Salubritate, ne puteţi 

spune dacă s-a publicat în Monitorul Oficial, când expiră perioada în care ne putem pronunţa 
asupra majorării de capital social? 

Dl. David Ioan 
 Nu ştiu dacă a publicat-o sau nu a publicat-o. Nu ştiu acum. 

Dl.Ţonea Vasile 
 O să ştim după ce expiră termenul. 

Dl. David Ioan 
 Domnule Ţonea, vă rog frumos. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Cine trebuie să ştie? 

Dl. David Ioan 
M-am săturat de atâta...Trimiţi documentele la Monitorul Oficial şi le publică peste 2 luni. 

Nu trebuie să-ţi spun eu. Cum, cine le-a publicat? 
V-am spus că nu ştiu acum, mă duc şi întreb.  O să ştiu după ce întreb. 
Dl.Ţonea Vasile 

 După ce expiră termenul o să ştim. 
Dl. David Ioan 

 Domnule, eu am cerut un termen de la ei, să mă lase până când deliberăm noi. Probabil că a 
ţinut cont de asta, probabil nu a ţinut cont. O să mă documentez şi o să mă informez, dar nu o să 
stau toată ziua la Salubritate. 
 

D-na Chişotă Roxana 
 Vă puteţi informa dacă au ţinut cont de noi? 
 Dl.David Ioan 
 Sigur.  
 D-na Oprişiu Corina 
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 Domnilor consilieri vreau să vă informez că începând de astăzi vrem să punem pe site-ul 
Primăriei o propunere de proiect pentru interzicerea în totalitate în municipiul Deva a magazinelor 
care comercializează plante etnobotanice. Dacă vreţi o am şi aici, dar de astăzi va fi pe site. V-aş 
ruga orice propunere aveţi să o spuneţi. Noi ne-am sfătuit, aparatul de specialitate s-a sfătuit cu 
primăriile din alte oraşe care au făcut acelaşi tip de hotărâri şi am încercat să luăm tot ce s-a putut 
din toate şi dacă sunteţi de acord în proxima şedinţă să o votăm. 

Dl.Ţonea Vasile 
 Eu sunt total de acord, dar să avem susţinere legală. Vedeţi că se discută în Parlament de 
interzicerea aceasta şi încă nu s-a stabilit acolo treaba. Cel mult putem să o facem exact cum s-a 
făcut la Iaşi, sau la Sectorul 1 la distanţă de 2 - 2,5 km de grădiniţe, şcoli. Să fie duşi undeva pe la 
Bejan sau mai departe. 
 D-na Oprişiu Corina 
 La fel de atacabilă este ori la 1.000 metri, ori deloc. Este acelaşi lucru. 

Dl.Ţonea Vasile 
 Punem mai mult, 2,5 km, în afara oraşului. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Să fie cât mai departe, inclusiv de satele aparţinătoare aceste magazine de etnobotanice. 
 Dl.David Ioan 

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

 
Deva, 13 decembrie 2010 
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