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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 03 octombrie 2011  în şedinŃa convocata de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă, de îndată, cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1421/2011 
privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva in sedinta ordinara.  

La şedinŃă au participat  14 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv:  
Borbeanu Simion, Cuiava Dorel, Oană Nicolae Dorin, Cioroagă Miron, łonea Vasile, 

Mermezan Ana Elena, Chişotă Roxana, Panduru Carol, Mateucă Mădălina, Pogocsan Ferdinand, 
David Ioan, Moş Ovidiu, domnii viceprimari Morar Marcel si Costa Cosmin Cristian,  dl. 
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 reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Am o rugăminte, pentru normala desfăşurare a unei şedinŃe de Consiliu local vă rog să 

faceŃi propuneri pentru un preşedinte de şedinŃă. Cel ales de dumneavoastră nu este prezent. Vă 
rog. 

Dl. Cuiava Dorel 
Propun pe domnul Moş Ovidiu. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Dacă mai sunt şi alte propuneri pentru preşedinte de şedinŃă?! Dacă nu, supun la vot 

propunerea făcută pentru preşedintele de şedinŃă. Cine este de acord pentru propunerea cu 
domnul consilier Moş?  Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 14 voturi pentru. 
Domnule preşedinte, vă rugăm să veniŃi. 
Dl. Moş Ovidiu 
În baza prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului 
municipiului Deva, nr.1421/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de 
indata in sedinta.  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

ca şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 14 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa 
dl Lazar Danil, dl Ghergan Florian,  dl Birau Mircea, dl Borca Tiberiu, bănuiesc şi restul. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
Dl. Moş Ovidiu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Marcel pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi. 
 

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

1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.373/2010 privind aprobarea pretului 
local al energiei termice facturate populatiei si a subventiilor acordate de la 
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bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrala a diferentei 
dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice 
livrate populatiei; 

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Acordarea de ajutoare pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2011 – 31 martie 

2012 pentru familiile si persoanele singure cu venituri reduse, altele decat cele 
beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001, precum si pentru familiile si 
persoanele singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social stabilit 
potrivit prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
care utilizeaza pentru incalzirea locuintei combustibili solizi sau petrolieri din 
municipiul Deva si satele apartinatoare;    

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii ”Modernizare 

strada Tineretului din municipiul Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Canalizare pluviala si modernizare strada 
Bucovinei, municipiul Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea noului stat de functii, a noii organigrame si a noului Regulament de 

organizare si functionare, pentru personalul din cadrul Serviciului public de 
intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva;  

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

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

7. Aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de inchiriere nr.7/1999; 
           IniŃiator Primar Mircia Muntean   

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

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
Punct suplimentar: 
1.Acordarea unor premii pentru rezultate deosebite ale echipelor de seniori si juniori ai 

Clubului Sportiv Muresul Deva; 
 

Dl.Viceprimar Marcel Morar 
 
Aş dori stimaŃi colegi să fiŃi de acord cu ordinea de zi prezentată, aşa cum a fost 

transmisă inclusiv suplimentarea ordinii de zi cu un punct suplimentar deci am avea pe ordinea 
de astăzi 9 proiecte de hotărâri. 

Dl.Moş Ovidiu  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.  Cine este 

pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
                S-a votat cu 14 voturi pentru. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si modificata.  Cine este pentru? Împotrivă? 

AbŃineri?       
       S-a votat cu 14 voturi pentru. 
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NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.3, 4, 5, 6 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, 
potrivit art.45 alin.2 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1, 2, pct 
suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie iar potrivit prevederilor 
art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 7,8 se adoptă cu votul a 
2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.373/2010 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 popul.    

Dl.Moş Ovidiu 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil cu 2 voturi împotrivă. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil cu 1 vot împotrivă. 
Dl.Moş Ovidiu 
Servicii publice? 
Dl.Panduru Carol 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 

  DiscuŃii? Domnule łonea. 
  Dl. łonea Vasile 
  Atunci când Guvernul actual a eliminat subvenŃia la energia termică produsă în sistem 

centralizat a avut ca motivaŃie faptul că această subvenŃie trebuie să meargă Ńintit, punctual, la 
persoanele care au nevoie de aceşti bani. Eu văd că prin ceea ce ni se propune astăzi la acest 
proiect de hotărâre este un fel de plată, aşa, către  prietenii noştrii politici. Adică, luăm banii în 
bloc, 30 şi ceva de miliarde şi îi dăm la un agent economic în loc să-i dăm exact celui care are 
nevoie de ei adică persoanelor cu venituri reduse din municipiul Deva. 

  De aceea eu propun ca acest proiect să-l amânăm şi să discutăm nişte principii, nişte 
criterii prin care să dăm această sumă Ńintit celor care au nevoie de aceşti bani şi nu agentului 
economic să-l salvăm pe el, eu ştiu, de la o eventuală problemă economică. 

  Nu acesta este scopul acestei subvenŃii. SubvenŃia are drept scop să ajute persoanele 
aflate în nevoi de aceea dacă rămâne în forma asta eu mă abŃin să votez asemenea proiect. 

  Vreau încă o dată, subliniez, de aceea am şi venit la acestă şedinŃă pentru că ea are o 
anumită greutate, vreau ca aceşti bani să ajungă exact la persoanele care au nevoie de aceşti bani 
nu la prietenii noştrii politici, la marea familie din care începem să ne afiliem de acum înainte. 
Mă refer aici la Primar şi la executivul Primăriei. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 SusŃin punctul de vedere al colegului łonea. În plus, aş vrea să fac următoarea afirmaŃie: 
aceşti bani, adică dacă s-ar acorda în acest fel aceşti bani ar fi o măsură discriminatorie faŃă de 
persoanele care şi-au instalat centrale termice, au făcut credite tocmai pentru a plăti mai puŃin 
încălzirea. Mă refer aici la persoane care sunt în situaŃia de a fi defavorizate în momentul de faŃă. 
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Deci, faptul că eşti branşat la termoficare nu înseamnă că eşti mai sărac decât cei care au centrale 
termice de apartament şi ar trebui făcută o analiză şi daŃi banii celor care cu adevărat au nevoie. 
Mă refer aici chiar la oameni care au centrale de apartament şi cu greu îşi pot plăti încălzirea şi 
sunt probabil oameni care sunt branşaŃi la sistemul centralizat şi au venituri mult mai mari decât 
ceilalŃi deci nu putem face discriminare între cei cu centrale şi cei fără centrale pentru că toată 
lumea are nevoie de bani, este vorba de veniturile pe care le au pe cap de …pe media pe familie. 
Deci, ne vom împotrivi dacă nu se va discuta acest punct, dacă nu se va amâna. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Eu sunt convinsă deci nu cred, sunt convinsă că stimaŃii mei colegi nu au înŃeles, sunt 
două lucruri paralele şi care nu se întâlnesc deci.   
 Asumarea României a unor tratate internaŃionale sau a unor dispoziŃii ale U.E. de 
reducere treptată a subvenŃiilor din partea statului nu înseamnă şi că dirijăm aceşti bani de 
subvenŃii către persoane defavorizate sau categorii de familii defavorizate. Este cu totul alt lucru. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Nu aŃi înŃeles dumneavoastră. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Eu sunt convinsă că nu aŃi înŃeles, domnule coleg. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu cred că dumneavoastră nu aŃi înŃeles. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Aici este vorba de subvenŃia care Guvernul României o acorda în preŃul de producŃie şi 
transport a energiei termice, o acorda în fiecare an, Guvernul României şi nu numai acest guvern 
deci chiar şi Guvernul P.N.L. care a fost înainte de aderarea României la Uniunea Europeană s-a 
aliat acestei politici a Uniunii Europene de reducere a subvenŃiilor, reducere treptat. Deci acei 
bani  37,04 care veneau pentru combustibili care erau cuprinşi în preŃul de producere şi transport 
al energiei termice  acei bani nu se mai acordă de către Guvern şi s-a lăsat la latitudinea 
consiliilor locale să se acorde de către consiliul local nu pentru categorii de persoane 
defavorizate ci pentru a susŃine într-adevăr populaŃia, a susŃine preŃul la nivelele actuale. Este 
simplu. Că noi vom acorda sau Guvernul va acorda nu subvenŃii nişte scutiri pentru persoane 
defavorizate sunt cu totul alŃi bani care binenŃeles, probabil, o să vedem de la 1 noiembrie ce se 
va stabili şi ne vom alinia şi noi. 
 Deci, acest 37,04 nu se mai acordă de către Guvern şi a lăsat la latitudinea consiliilor 
locale să le acordăm noi, Primarul şi sper că şi noi îl vom susŃine, va acorda acest preŃ, această 
sumă pentru subvenŃionarea energiei termice la nivelul municipiului Deva. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu aş vrea să fiu mai exact. Adică, doamna consilier nu cred că a înŃeles ce am spus şi de 
aceea o mai spun altfel. Cei care au centrale de apartament nu sunt de acord ca din banii pe care 
ei îi plătesc ca taxe şi impozite la Primărie să subvenŃioneze energia termică pentru cei care sunt 
branşaŃi la termoficare. Este clar! 
 D-na Viorica Nicula 
 Aş dori să mai adaug un aspect. Potrivit OrdonanŃei 69 şi 70, statul renunŃă la a acorda 
subvenŃia în continuare, subvenŃia fiind preluată de bugetul local în cuantum de 60, 51 lei. Dar, 
statul asigură un fel de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse în continuare asemănător cu 
cele  pe care le asigurau pentru beneficiarii de centrale termice, respectiv furnizorului de gaz. 
Deci, în momentul de faŃă, începând cu 1 octombrie se vor acorda două feluri de sprijin, un 
sprijin acordat cu titlu de subvenŃie şi un sprijin acordat sub formă de sprijin de la bugetul de 
stat. Deci, bugetul de stat dă în continuare dar nu cu titlu de subvenŃie ci de sprijin financiar. 
Sunt nişte tranşe de venit în OrdonanŃa 69 prin care stabileşte cuantumurile de venit pe familii. În 
felul acesta de fapt persoana fizică beneficiară de energie termică prin sistem centralizat 
beneficiază de două tipuri de sprijin şi subvenŃie din bugetul local şi sprijin acordat de stat. De 
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ce? Pentru că sistemul centralizat are o tendinŃă descrescătoare a consumatorilor dar în acelaşi 
timp, prin Legea 51, el este un serviciu care trebuie asigurat în mod obligatoriu celor care doresc 
să se menŃină în sistemul centralizat. Autoritatea publică este obligată să asigure în continuare 
unele servicii obligatorii de utilitate publică cum este energia termică. 
 Dl.łonea Vasile 
 SubvenŃia şi ajutoarele acestea au un scop şi au un public Ńintă destinat. Eu cred că este 
clar de la început care este menirea acestei subvenŃii, se adresează populaŃiei cu venituri reduse. 
Noi în situaŃia de faŃă la Deva avem vreo 25.000 de case care se încălzesc, apartamente, dintre 
care în sistem centralizat au mai rămas vreo 9.500, atât au mai rămas pe la Mintia, mă rog sunt 
relative cifrele dar sunt pe aproape. Deci, noi ce facem? Dăm 30 şi ceva de miliarde numai 
pentru... este clară treaba, apare şi o discriminare aici şi nici nu apare Ńintită treaba exact pe 
oameni cu venituri. S-ar putea între oamenii aceştia care stau în sistemul de încălzire centralizat 
să fie unii care au 70-80 de milioane  pe lună şi unii tot în sistemul centralizat să aibe o situaŃie 
financiară mult mai proastă.  
 Atunci, în loc să facem o analiză serioasă, concretă, să dăm banii exact unde se simte 
nevoia stringentă şi unde oamenii nu pot ieşi din iarnă achitându-şi costul energiei termice, noi o 
dăm aşa, la toată lumea şi de fapt scopul subvenŃiei noastre se transformă în a da bani agentului 
economic nu celui care se află în nevoie. Noi practic asta facem, dăm o sumă probabil ne vom şi 
împrumuta ca şi anul trecut şi vom da bani să salvăm agentul economic şi prietenii noştrii  
politici în final. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Deci, dacă noi nu aprobăm astăzi acest proiect de hotărâre preŃul gigacaloriei va fi de 
peste 210 lei, acum este 174 de lei. Deci, preŃul va creşte foarte mult. Putem să spunem noi asta 
populaŃiei din Deva?! Până acum de ce nu ne-am revoltat că dădea Guvernul această subvenŃie 
pentru combustibil şi categorilor de oameni care au 70... 
 Dl.łonea Vasile 
 Să o dea Guvernul, Guvernul dumneavoastră să o dea. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Eu nu v-am întrerupt! 70-80 de milioane de lei venit. De ce nu ne-am scandalizat până 
acum? Iar doamna director chiar a spus mult mai bine decât mine, a tranşat exact problema cum 
este. 
 MulŃumesc. 
 D-na Nicula Viorica 
 Vreau numai să amintesc consiliului local că încă de anul trecut noi am început un proiect 
de contorizare individuală a persoanelor care doresc să rămână la sistemul centralizat. Am avut 
în derulare patru asociaŃii dintre care două s-au finalizat şi două sunt în curs de finalizare, lucru 
care ne obligă într-un fel să stimulăm menŃinerea în sistemul centralizat. Acum dumneavoastră 
sunteŃi cei care decideŃi. 

  Dl. MoŃ Ovidiu 
  Da, domnule David. 
  Dl.David Ioan 
  Eu cred că se denaturează puŃin toată treaba referitor la subvenŃii la ajutoare, la lipsa 

ajutoarelor, la felul de ajutoare ş.a.m.d. Deci, până acum la Mintia sau la Deva preŃul global era 
format din mai multe componente între care şi subvenŃia dată de stat, de Guvern. Guvernul 
potrivit sfaturilor date şi a angajamentului faŃă de Comunitatea Europeană a trebuit să reducă 
subvenŃia, să o aducă la zero în aşa fel încât lucrurile să nu pară că sunt susŃinute în mod artificial 
într-un anume mod. Sunt de acord cu părerile colegilor că există oameni care ar avea nevoie de 
acest ajutor sau există oameni care nu ar avea nevoie de acest ajutor, chestiunea însă nu este asta. 
Chestiunea este că debranşările repetate de la reŃeaua de termoficare au făcut să crească preŃul. 
Dacă noi nu luăm măsuri din timp să stopăm sau să aducem înapoi unii consumatori, pentru că 
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asta se va întâmpla, o spuneam acum 10 ani când începuseră problemele cu centrale pe gaz, 
spuneam că în final lucrurile se vor înrăutăŃi în sensul că se va scumpi gazul natural atât de mult 
încât nimeni nu-şi va mai permite să se încălzească cu gaz natural decât ştiu eu, în situaŃia în care 
ar avea un venit considerabil de mare. Prin urmare, eu consider că locul, deci acea poziŃie pe care 
a luat-o Guvernul faŃă de Comunitatea Europeană reducând aceşti bani, aşa zisa subvenŃie, 
trebuie luată de Consiliul local potrivit intereselor sale locale iar interesele noastre sunt de a 
păstra în bună stare sistemul de termoficare, de a face o politică de preŃ în aşa fel încât 
consumatorul să nu fugă de acest sistem ci să vină înapoi, şi în această situaŃie văd foarte bine 
această măsură luată de domnul Primar şi explicată foarte bine de doamna director economic. 

  Dl.Borbeanu Simion 
  O simplă precizare, scurtă. Vă rog să-i lămuriŃi pe cei care au centrală pe gaz să se 

debranşeze şi să plătească subvenŃie celor care sunt legaŃi la Mintia şi dacă ei vă înŃeleg atunci nu 
mai comentez nimic. 

  Dl.Moş Ovidiu 
Dacă nu mai sunt alte discuŃii, vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10  voturi pentru, 

                      2 voturi împotrivă (d-na Chişotă Roxana şi dl. Borbeanu  

                                                     Simion) şi 

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

 Cred că a picat, nu? 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 
 Câte voturi sunt “pentru”? 
 Dl.Moş Ovidiu  
 10. 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 
 Da, deci a trecut.  
 Dl.Moş Ovidiu  
 Cum? Câte sunt? 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Nu sunt? Câte voturi au fost “pentru”? 
Dl.łonea Vasile 
Trebuie 11 voturi, nu este clar?!  Sunt 10. 

 Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Sunt 10 “pentru”, atunci hotărârea a picat nu are rost să mai continuam. 
Dl.Moş Ovidiu 
A picat. Trecem la punctul 2. 

Punctul 2  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 
2011 – 31 martie 2012 pentru familiile si persoanele singure cu venituri reduse, altele decat 
cele beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001, precum si pentru familiile si 
persoanele singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit 
prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care utilizeaza pentru 
incalzirea locuintei combustibili solizi sau petrolieri din municipiul Deva si satele 
apartinatoare. 

Dl.Moş Ovidiu 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
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Dl.Moş Ovidiu 
Buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
ProtecŃie socială? 
Dl.Cuiava Dorel 
Favorabil. 

  Dl.Moş Ovidiu 
DiscuŃii? Dacă nu sunt discuŃii trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.290/2011 
Punctul 3  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de 
investitii ”Modernizare strada Tineretului din municipiul Deva”. 

Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 

  Dl.Moş Ovidiu 
DiscuŃii?  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

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

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.291/2011 
Punctul 4  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Canalizare pluviala si 
modernizare strada Bucovinei, municipiul Deva”. 

Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 

  Dl.Moş Ovidiu 
DiscuŃii?  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.292/2011 
Punctul 5  

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului stat de functii, a noii organigrame si a noului 

Regulament de organizare si functionare, pentru personalul din cadrul Serviciului public de 
intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva.         

Dl.Moş Ovidiu 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 

  Dl.Moş Ovidiu 
DiscuŃii?  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.293/2011 
Punctul 6  

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta 

gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
ProtecŃie socială? 
Dl.Cuiava Dorel 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Patrimoniu? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 

  Dl.Moş Ovidiu 
DiscuŃii?  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.294/2011 
Punctul 7  

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de inchiriere 

nr.7/1999.         
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia juridică? 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Patrimoniu? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Servicii publice? 
Dl.Panduru Carol 
Favorabil. 

  Dl.Moş Ovidiu 
DiscuŃii?  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.295/2011 
Punctul 8  

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri 

apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, atribuite unor persoane fizice si 
juridice, pentru neplata la termen a redeventei anuale.          

Dl.Moş Ovidiu 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Patrimoniu? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Servicii publice? 
Dl.Panduru Carol 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
DiscuŃii?  
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.296/2011 
Punctul suplimentar  

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii pentru rezultate deosebite ale echipelor 

de seniori si juniori ai Clubului Sportiv Muresul Deva.      
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Cultură? 
D-na Mateucă Mădălina 
Favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
DiscuŃii? Da, vă rog. 
Dl. Cuiava  Dorel 
Vreau să subliniez că echipa Mureşul Deva se află pe locul IV în clasamentul seriei a II-a 

a diviziei B în urma unor echipe de prestigiu cum sunt Gloria BistriŃa, Poli Timişoara şi UTA 
Arad, foste divizionare A şi avem şi 2 juniori la locurile naŃionale de juniori ale României. 
MulŃumesc. 

Dl.Moş Ovidiu 
Alte discuŃii? 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 14  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.297/2011 
Diverse 
 Dl. Moş Ovidiu 
 La punctul Diverse dacă sunt probleme, vă rog frumos. 
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 Dl.Borbeanu Simion 
 Vreau să le doresc sănătate colegilor noştrii care nu au putut din motive medicale 
participa la şedinŃa ordinară de vineri şi văd că acum s-au însănătoşit. Probabil că încă sunt 
convalescenŃi. Să aibe grijă de sănătate. 
 Dl.David Ioan 
 Dumnezeu îi mare, îi ajută pe toŃi. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Alte probleme? 

Dl. Panduru Carol  
Ar mai fi o problemă. Tot mai multe cazuri se văd şi în alte localităŃi din Ńară, vis-à-vis de 

câinii vagabonzi. Ar trebui să luăm o decizie clară, după părerea mea. Mie îmi plac animalele dar 
fiecare la locul lor. În jurul pieŃei sunt zeci de câini, seara după ora 22 este foarte greu să treci 
prin faŃa pieŃei.  Sar la tine, zice că-s marcaŃi dar mârâie … Treci cu un copil, îl atacă, îl muşcă şi 
sunt urmări foarte grave.  

Dl. Moş Ovidiu 
Declar închisă şedinŃa de astăzi. 
 

 
Deva, 03 octombrie  2011 

 
 

          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 
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