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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 14 martie 2011  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.465/2011. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul 
Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 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.Pogocsan Ferdinand 

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 
18 consilieri, şi-au anunţat absenţa d-na Mermezan Ana, dl Dobrean Robert şi dl.Borca Tiberiu. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, d-nul Primar Mircia Muntean, d-nul 
viceprimar Costa Cosmin Cristian, d-nul domnul viceprimar Morar Marcel Nicolae, 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.Pogocsan Ferdinand 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 15 februarie 2011 si 25 februarie 2011 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 şedinţelor 
Consiliului local din data de 15 februarie 2011 şi 25 februarie 2011 însoţite fiecare de un proces-
verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestora.  

 
Sinteza procesului-verbal din 15 februarie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului nr.319/2011, 
cu respectarea prevederilor legale. 
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La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 13 puncte si 4 puncte suplimentare. S-au adoptat 
17 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.35 - 51. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până 
la această dată nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 15 
februarie 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 25 februarie 2011 

 
Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului nr.400/2011, 

cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 15 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, respectiv 

Hotarari de la nr.52-53. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 25 februarie 2011.  
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 15 februarie 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 15 februarie 2011 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 25 februarie 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 25 februarie 2011 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Dl.Ţonea Vasile 
Domnule Preşedinte, v-aş ruga să-mi spulberaţi două nedumeriri. Aţi afirmat acolo că la 

şedinţă participă domnul Primar şi eu nu-l văd! Poate am eu defecte de vedere. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Da, îmi cer scuze. 
Dl.Ţonea Vasile 
Aţi mai precizat acolo că participă presa. Lucru grav, presa nu a fost invitată la şedinţă. 
Dl.Cuiava Dorel 
Avem reprezentanţi ai presei în sală. 
Dl.Ţonea Vasile 
Când reprezentanţi ai presei sună…Eu zic că afirmaţi degeaba, nu este nici un ziarist. 
Dl.Kovacs Francisc 
Ziariştii buni sunt aici. 
D-na Cotoară Camelia 
Pot să aduc dovada comunicatului de presă. 
Dl.Ţonea Vasile 
O să-i vedeţi când vin acum, vorbiţi cu ei. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Din câte ştiu, din partea Primăriei s-a trimis comunicatul de presă. 
Dl.David Ioan 
Şedinţele sunt publice, dacă cineva nu doreşte să participe nu vine. Materialele au fost 

înmânate din vreme, s-a publicat pe site, nu văd ce invitaţie specială ar trebui. 
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Cu privire la presă, indiferent că în sală este un reprezentant al presei sau o sută, presa este 

prezentă.Există reprezentanţi ai presei. 
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Dl.Borbeanu Simion 
Mai aşteptăm, mai vin şi ceilalţi. 
D-na Popa Sorina 
Comunicatul s-a trimis joi. 
Dl.Ghergan Florian 
Bun, cred că nu asta este problema. Ideea  este dacă a fost anunţată presa sau nu. 
D-na Cotoară Camelia 
Să aduc comunicatul? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Chiar vă rog şi atunci am rezolvat problema. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Marcel pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.    
 
    Dnul Viceprimar Morar Marcel: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
              I.        Informare privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Deva în 

anul 2010; 
II. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice din subordinea 
Consiliului local Deva; 

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului, in baza Decretului-

lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Incetarea, inaintea termenului stabilit, a contractului de comodat nr.10410 din 
01.10.2010 incheiat intre Municipiul Deva si Asociatia pentru tineret Corvinia, 
pentru spatiul cu alta destinatie situat in Deva, B-dul 1 Decembrie nr.20B, parter;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate 

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

5. Desemnarea doamnei Poenar Aurora in cadrul comisiei tehnice de evaluare, 
constituita potrivit Hotararii Guvernului nr.1120/2006; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. 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   
7. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local Deva nr.194/2008 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a locurilor de joaca din 
municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local Deva nr.382/2006 privind 

aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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9. Alocarea de la bugetul local a sumei de 34500 lei in vederea acordarii de cadouri in 
bani copiilor minori ai angajatilor cu ocazia sarbatorilor de Pasti; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate 

personala in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 
nr.15/2003; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Modificarea Anexelor la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva 

nr.470/2008, 106/2009, 193/2009, ulterior modificate; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

12. Aprobarea transmiterii Statuii Dr.Petru Groza din domeniul public al municipiului 
Deva si administrarea Consiliului local Deva in domeniul public al Comunei Bacia 
si administrarea Consiliului local Bacia; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului 

Deva nr.196/1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei 

speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Trecerea unui teren in suprafata de 1582 mp, din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

16. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1582 mp, din 
domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Victor Suiaga, f.n.; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Instrainarea prin licitatie publica a unui spatiu aflat in incinta Punctului Termic 

nr.27 in suprafata construita de 53 mp, cu teren aferent situat in Deva, str.Ulpia, 
proprietatea privata a municipiului Deva;   

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea acordarii unui sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.96 in vederea 

realizarii contorizarii individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare 
cu energie termica din imobilul situat in Deva, b-dul Decebal, bloc 5, sc.A; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 

nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare 
si selectionare a proiectelor; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
III. Diverse 

 
Dl.Viceprimar Morar Marcel : 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele:  

1.              Retragerea  de pe ordinea de zi a punctului 17 
2.            Discutarea proiectului de hotarare inscris la punctul 11 de pe ordinea de zi  
                 inaintea punctului 10 de pe ordinea de zi.   
3.            Suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
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1. Stabilirea masurilor necesare pentru exploatarea rationala si mentinerea 
potentialului de productie a pasunilor de pe raza municipiului Deva pentru anul 
2011; 

2. Desemnarea unor reprezentanti in Adunarea generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “Conurbatia Corvinia” 

3. Modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Aqua Prest Hunedoara; 

4. Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportiva Complex Aqua Land Deva si 
sustinerea din bugetul local al municipiului Deva a tarifului de intrare la 
Complex Aqua Land a unor categorii de persoane; 

Dl.Ghergan Florian 
Dacă se poate, avem reprezentanţii de la Aqua Prest, dacă se poate să discutăm înainte 

acest punct. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot propunerea domnului Ghergan Florian. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată,  modificată şi completată.     

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 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. 1,5,7,8,14 se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 
alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 9,18,19, pct.suplimentare 2,3,4 
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: 2,3,4,6,10,11,12,13,15,16,17, 
pct.suplimentar 1 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 5, 14, 16,17,19, pct.suplimentar 2 necesita 
vot secret. 
 
              I.        Informare privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Deva în 

anul 2010; 
 
II. Proiecte de hotărâri:   

 
 Punctul 3 suplimentar  

Dl.Viceprimar Morar Marcel  
  Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 

Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Prest Hunedoara. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, din discuţiile cu domnul Antal modificările sunt datorită faptului că a  

apărut între timp legea care hotărâşte exact cum trebuie să fie înfiinţată această unitate şi s-au făcut 
completările ca să fie în conformitate cu legea. Deci, toate modificările sunt conform legii. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Birău Mircea Cătălin 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.55/2011 
 

Punctul 1  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si 
statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, institutiile si 
serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.   

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.56/2011 
 

Punctul 2  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
      Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.57/2011 
 

Punctul 3  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

  Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încetarea, inaintea termenului 
stabilit, a contractului de comodat nr.10410 din 01.10.2010 incheiat intre Municipiul Deva si 
Asociatia pentru tineret Corvinia, pentru spatiul cu alta destinatie situat in Deva, B-dul 1 
Decembrie nr.20B, parter. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Aş dori să menţionez că a primit fiecare consilier câte o cerere de la Asociaţia 

Antiparkinson. Am studiat şi am ţinut cont şi de părerea domnilor Viceprimari, a aparatului de 
specialitate al Primăriei. Ce aţi cerut dumneavoastră, concesiunea acestei destinaţii, ar trebui să fie 
obiectul unei hotărâri separate şi o să ţinem cont de această doleanţă a dumneavoastră. 
 Reprezentant Asociaţia Antiparkinson 
 Mulţumesc. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
            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 18  consilieri prezenţi. 
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 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.58/2011 
 

Punctul 4  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

   Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an 
a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in blocul ANL 1 din Deva, Aleea Motilor 
nr.2A. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Muntean Daniela 
Aş dori să fac nişte modificări în Anexe. Doi chiriaşi care se regăsesc în Anexa 4 privind  

neprelungirea contractelor de închiriere au achitat până la data şedinţei datoriile la taxele comune 
şi aşa cum s-a discutat şi în comisia de locuinţe, dacă-şi achită aceste datorii, să fie trecuţi în 
Anexele cu prelungirea contractelor. Este vorba de radierea din Anexa 4 a poziţiei 5 şi a poziţiei 10 
privind chiriaşii Popescu şi Todorescu  şi în consecinţă să fie trecuţi în Anexele 1 şi 2 cu încă două 
poziţii. Deci, să li se prelungească contractele întrucât şi-au achitat datoriile. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
În legătură cu aceasta situatie, contractul expiră la 31 martie, situaţie în care la art.4, 

punctul 2 se spune aşa: “se exceptează de la prelungire contractele de închiriere ale titularilor care 
înregistrează datorii la chirie şi taxe comune, care nu au fost achitate până la 31 martie 2011 şi care 
face parte integrantă…..”. Cei care achită până la 31 martie 2011 să fie trecuţi din oficiu în Anexa 
1 şi 2, să li se prelungească contractul. Poate sunt cei care mai vin în câteva zile. Până le expiră 
contractul au dreptul să achite oricând. Deci, să le dăm posibilitatea până la expirarea contractului 
să-şi achite datoriile. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot modificările aduse de doamna Muntean. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot amendamentul domnului Oană. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Sunt nominale, nu se poate. Anexele conţin persoanele, titularii de contract. Se va modifica 

hotărârea într-o şedinţă următoare. 
Dl.Panduru Carol 
Cu un nou proiect dacă până în 31 martie vor veni şi alţii. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Sigur că da. 
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Dl.David Ioan 
Este foarte important pentru că nu-i putem lăsa aşa. Dacă-i mai lăsăm 1 an de zile o să 

ajungă la nişte sume exorbitante pe care nu le mai pot plăti. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 

Sunt prinşi în Anexă cei care nu au achitat. 
Dl.Panduru Carol 
În momentul în care vor plăti până la sfârşitul lui martie, automat vom face proiect de 

hotărâre pentru prelungire. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Nu mai supun la vot amendamentul domnului Oană. 

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.59/2011 
 

Punctul 5 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind desemnarea doamnei Poenar 

Aurora in cadrul comisiei tehnice de evaluare, constituita potrivit Hotararii Guvernului 
nr.1120/2006. 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 
facute. 

Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi valabile. 
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- D-na Poenar Aurora – 18 voturi “pentru” 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.60/2011 
 

Punctul 6  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 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. 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.61/2011 
 

Punctul 7  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 

Hotararea Consiliului local Deva nr.194/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a locurilor de joaca din municipiul Deva;  

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.62/2011 
 

Punctul 8  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local Deva nr.382/2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate 
stradala in municipiul Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.63/2011 
 

Punctul 9  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a 
sumei de 34500 lei in vederea acordarii de cadouri in bani copiilor minori ai angajatilor cu ocazia 
sarbatorilor de Pasti. 

Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.64/2011 
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Punctul 11  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor la 
Hotararile Consiliului local al municipiului Deva nr.470/2008, 106/2009, 193/2009, ulterior 
modificate. 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.65/2011 
 

Punctul 10  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii terenului 
disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala in folosinta gratuita tinerilor care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003. 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  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 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.66/2011 
 

Punctul 12  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii Statuii 
Dr.Petru Groza din domeniul public al municipiului Deva si administrarea Consiliului local Deva 
in domeniul public al Comunei Bacia si administrarea Consiliului local Bacia. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am adus şi la comisie o sugestie. Ar fi păcat să dăm statuia, pentru că este foarte valoroasă  

şi ca material în sine, are câteva tone de bronz, să o înstrăinăm aşa pe gratis, plus că are o valoare 
artistică, istorică.  

Eu aş fi propus de exemplu să se găsească o soluţie probabil în curtea casei Groza, deşi este 
cam ieşită din scară, este pentru o piaţă publică, dar aş opta pentru menţinerea ei la Deva. O dăm 
să o ducă la Băcia, nu o mai vede nimeni în primul rând şi se înstrăinează un bun al oraşului Deva 
la urma urmei, nemaidiscutând acum simbolul să zicem politic al statuii. Din acest motiv a fost ea 
dată jos de pe soclu în anii '90, dar consider că există casa familiei Groza, ar putea fi mutată statuia 
acolo pe un soclu mai mic, ceva adaptat.  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Este o propunere? 
Dl.Borbeanu Simion 
Da, este o propunere, să luăm în discuţie să zicem şi varianta aceasta pentru că dacă o dăm 

practic ea dispare din Deva, se va duce undeva la ţară, la Băcia şi acolo printre găini şi câini.  O 
topesc după aceea sau cine ştie ce fac, deci este o valoare. 

Dl.Jarnea Horea 
O pun în curtea casei memoriale Dr. Petru Groza. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am înţeles, dar faptul că au dus-o până acolo nu înseamnă că  ea…, este tot a Devei , poate 

fi adusă inapoi cu cheltuielile de transport şi de montare a unui soclu. 
Dl.David Ioan 
Vreau să intervin şi eu acum. Impresia mea este că sărim dintr-o extremă în alta. Cine s-a 

aplecat puţin peste istorie ar dori să se vadă în Dr. Petru Groza şi aportul pe care l-a adus la 
formarea României Mari şi faptul că a fost membru în diferite guverne între cele două războaie 
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mondiale. Deci, nu trebuie să vedem în Petru Groza cel care ne-a adus tancurile sovietice, pentru 
că ele au venit singure, nu a fost cauză Dr. Petru Groza.  

Subscriu la ideea colegului meu că ar trebui păstrată statuia la Deva şi pusă în casa sau în 
apropierea casei, în faţa casei familiei care este stăpânită în continuare de familia Dr. Petru Groza. 
Repet, să nu cădem în extrema de a condamna definitiv pe cineva care va fi condamnat de istorie, 
dacă va fi condamnat. Părerea mea este că nu va fi aşa. Este probabil un om de sacrificiu, trebuia 
să conducă cineva România într-o perioadă de trecere de la democraţia autentică la dictatură, 
trebuia să o conducă cineva şi acel om a fost Dr. Petru Groza, la fel cum în timpul războiului a 
trebuit făcută un pic de ordine în România şi participarea la război şi pentru asta a plătit Mareşalul 
Ion Antonescu. Nu numele de Antonescu, ci persoana în cauză a plătit, la fel s-a întâmplat şi cu Dr. 
Petru Groza.  

Prin urmare, subscriu la ideea colegului ca statuia să rămână la Deva şi cu acordul familiei 
statuia să fie amplasată în faţa locuinţei. În cazul în care familia renunţă atunci putem să-i găsim 
fie o altă destinaţie, fie să o cedăm la Băcia. 

Dl.Ţonea Vasile 
Prin Dr. Petru Groza România a trecut de la dictatură la democraţie. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am făcut un amendament. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Eu aş propune altă soluţie. O amânare, consultarea familiei că aşa mi se pare normal şi dacă 

ei renunţă … să nu hotărâm noi în locul familiei., nu? Nu ar fi mai bine? 
D-na Mateucă Mădălina 
Dăm bani ca să punem o statuie pe domeniu privat? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Eu mai bine zic să amânăm, să vedem ce vrea familia, că nu poţi să te duci în curte să-i pui 

statuia. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Poate se pune situaţia să-l punem şi pe Gheorge Gheorghiu Dej. 
Dl.Ghergan Florian 
Tot noi am dat-o jos, consiliul acesta. 
Dl.David Ioan 
Nu ştii mă, nu erai născut, habar nu ai. Eu am trăit asta. 
Dl.Borbeanu Simion 
Se poate pune pe domeniul public în apropierea casei. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Aşa cum ştiţi şi vă aduceţi aminte sunt 21 de ani de când nu mai este pe soclu. Tot de atâţia 

ani ea zace într-un spaţiu – nu ştiu dacă sunt câini şi găini pe acolo, dar  în tot acest timp familia nu 
s-a exprimat sau cel puţin Consiliul local nu are la cunoştinţă că acestă familie să se fi exprimat că-
şi doreşte statuia într-un fel sau altul, să o monteze sau nu în curtea casei.  

Pe de altă parte, Băcia sau Consiliul local al comunei Băcia sau Primăria Băcia a făcut aşa 
cum aţi citit dumneavoastră în Expunerea de motive, a făcut nenumărate adrese către Consiliul 
Local Deva pentru a primi această statuie şi din punctul de vedere al dânşilor - fără a comenta 
punctul nostru de vedere, li se pare îndreptăţită această cerere datorită faptului că personalitatea 
Dr. Petru Groza este mult mai legată de acea zonă decât de Deva. 

Vă mulţumesc şi am să mă supun votului majorităţii în aceea ce priveşte această solicitare. 
Dl.Ghergan Florian 
Normal această statuie aparţine Devei şi colegii au spus acest lucru, însă, cred că nici 

familia şi nici altcineva nu puteau să vină în faţa consiliului şi să ceară să fie din nou pusă pe soclu 
când acest consiliu sau mă rog, pe vremea noastră după revoluţie a fost dată jos de pe soclu. 
Probabil că, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, domnule Preşedinte, cel mai bine este să consultăm 
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familia să vedem ce doresc dânşii şi dacă doresc să rămână în Deva sigur că vom găsi un spaţiu, 
probabil lângă casă - pe domeniu public unde este un parc, domeniul public al nostru, să facem un 
soclu şi să o montăm acolo, dacă se doreşte acest lucru.  

Cred că trebuie să avem un pic grijă să nu creem tensiuni că nu cred că este bine pentru 
nimeni să fie tensiuni pe acest subiect, pentru că oricum am vrea noi Dr. Petru Groza este bine  
înscris în istorie, nu trebuie să-i spunem noi nici de bine, nici de rău. Este un om al locurilor 
noastre şi trebuie să avem grijă de memoria lui. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot amânarea acestui proiect de hotărâre. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Costa Cosmin Cristian) 

Se va contacta familia. 
 

Punctul 13 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 
Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Birău Mircea Cătălin 
Comisia de servicii publice a avizat favoabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.67/2011 
 

Punctul 14  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl. Birău Mircea Cătălin  
Comisia de servicii publice a avizat favoabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La punctul 1 se specifică că domnul Bold Mircea se înlocuieşte cu doamna Predoiu Olga  

din acelaşi serviciu. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 
facute. 

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

- D-na Predoiul Olga – 18 voturi “pentru” 
 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.68/2011 
 

           Punctul 15 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

             Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 1582 mp, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva. 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.69/2011 
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Punctul 16  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie 
publica a unui teren in suprafata de 1582 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe 
str.Victor Suiaga, f.n. 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

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

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de evaluare să fie compusă din: d-na Mermezan Ana Elena, dl. Birău Mircea, dl. 

Borbeanu Simion si d-na Chişotă Roxana. 
Membri supleanţi: dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Cuiava Dorel, dl. David Ioan şi dl. 

Ghergan Florian. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi valabile. 
Comisia de evaluare: 

- d-na Mermezan Ana Elena – 18 voturi “pentru” 
- dl.Birău Mircea – 18 voturi “pentru” 
- dl.Borbeanu Simion – 17 voturi ”pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- d-na Chişotă Roxana – 17 voturi ”pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- d-na Bornemisa Ana Maria  - 18 voturi “pentru” 
- d-na Nuţu Silviana - 18 voturi “pentru” 
- dl. Jarnea Horea - 18 voturi “pentru” 

Membri supleanţi: 
- dl. Costa Cosmin Cristian - 18 voturi “pentru” 
- dl.Cuiava Dorel - 18 voturi “pentru” 
- dl. David Ioan - 18 voturi “pentru” 
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- dl. Ghergan Florian - 18 voturi “pentru” 
 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.70/2011 
 

 Punctul 17 – RETRAS 
 

Punctul 18  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii unui 
sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.96 in vederea realizarii contorizarii individuale a 
utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termica din imobilul situat in Deva, b-
dul Decebal, bloc 5, sc.A. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Birău Mircea Cătălin 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.71/2011 
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Punctul 19  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de 
proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Birău Mircea Cătălin 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Propun un amendament aici. Din această comisie să facă parte şi câte un consilier din 

fiecare grup politic reprezentat în Consiliul local, cum a fost şi rândul trecut, ca să nu mai fie 
discuţii după aceea. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Va trebui un număr par. 
Dl.Ţonea Vasile 
Unul de la PSD, unul de la PNL, unul de la PDL şi unul dintre cei doi. 
Dl.Oană Nicolar Dorin 
Propun pe Marcel Morar. 
Dl.Ţonea Vasile 
De la PSD pe dl. Moş Ovidiu. 
Dl. Cioroagă Miron 
Propun pe dl. Kovacs. 
Dl.Panduru Carol 
De la alte naţionalităţi, domnul Pogocsan. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot propunerea domnului Ţonea Vasile. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

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

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 
facute. 

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

Comisia de evaluare: 
- Dl. Mircia Muntean – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Szots Ludovic  – 18 voturi “pentru” 
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- Dl. Augustin Socol  – 18 voturi “pentru” 
- D-na Daniela Pârvu  – 18 voturi “pentru” 
- D-na Curcan Rodica  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Ioan Hogman  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Mihai Varga  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Daniel Gros  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Dorel Drăgulesc  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Morar Marcel  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Moş Ovidiu  – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Kovacs Francisc  – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Pogocsan Ferdinand  – 18 voturi “pentru” 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.72/2011 
 

           Punctul 1 suplimentar 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

             Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea masurilor necesare 
pentru exploatarea rationala si mentinerea potentialului de productie a pasunilor de pe raza 
municipiului Deva pentru anul 2011. 

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

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.12 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.13 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.14 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.15 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.16 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.17  al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.18 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.73/2011 
 

Punctul 2 suplimentar   
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind desemnarea unor 
reprezentanti in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Conurbatia 
Corvinia”. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Birău Mircea Cătălin 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl. Ghergan Florian). 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun pe: Muntean Mircia, Morar Marcel, Costa Cosmin, Moş Ovidiu, Borca Tiberiu, 

Oprişiu Corina şi Pogocsan Ferdinand. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul:  
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Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi valabile. 
- Dl. Muntean Mircia – 17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Morar Marcel - 15 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Costa Cosmin- 15 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Moş Ovidiu - 15 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Borca Tiberiu - 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- D-na Oprişiu Corina - 15 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand - 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 

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

          1 abţinere (dl. Ghergan Florian) 

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

          1 abţinere (dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptată Hotărârea nr.74/2011 
 

 Punctul 4 suplimentar  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  

  Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare 
la baza sportiva Complex Aqua Land Deva si sustinerea din bugetul local al municipiului Deva a 
tarifului de intrare la Complex Aqua Land a unor categorii de persoane . 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Birău Mircea Cătălin 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Aş vrea prelungirea programului de la ora 4 până la ora 6, de iniţiere pentru copii şi elevi, 

să fie prins în hotărâre. Mulţi părinţi ies după ora 4 de la servici şi nu-şi permit  să-şi  ducă copii la 
iniţiere. 

D-na Nicula Viorica 
Nu stabilim nici un program. 
Dl.Moş Ovidiu 
Ba da, este până la ora 4. 
D-na Nicula Viorica 
Consiliul local nu stabileşte. 
Dl.Moş Ovidiu 
Să fie până la ora 6, confom solicitării. Sunt foarte mulţi părinţi care ies la ora 4. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot amendamentul domnului Moş. 
D-na Nicula Viorica 
Nu există un program impus de Consiliul local sau de către Primărie pentru iniţierea 

copiilor. 
Dl.Moş Ovidiu 
Şi atunci?! 
D-na Nicula Viorica 
O să discutăm la conducerea Aqualand. 
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Dl. Secretar Socol Augustin 
Reprezentanţii consiliului local … 
D-na Nicula Viorica 
Numai dacă dumneavoastră în afară aţi hotărât… 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Reprezentanţii în consiliul de administraţie. 
Dl.Ţonea Vasile 
Nu mai suntem proprietarii obiectivului acestuia? Chiar aşa, nu mai avem voie nici…. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu, domnule Ţonea. Aici se aprobă tarifele, nu orarul de funcţionare. Nu mai facem balmeş 

aşa, când aprobăm tarifele stabilim orarul şi când stabilim orarul aprobăm tarifele. 
Dl.Panduru Carol 
Se poate chema directorul şi-i stabiliţi până la ora 18, care este problema?! Nu cred că a  

fost o  restricţie, nu au fost restricţii. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Se va face o notificare. 

 Dl.Moş Ovidiu 
 Dacă nu şi prin hotărâre AGA. 
 Dl.Panduru Carol 

Exact, şi prin AGA. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.75/2011 
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Diverse 
 Dl.Panduru Carol 
 De la SPIGM, este cineva? Probabil şi-au făcut un program pentru curăţenia de primăvară. 
Aş avea o propunere, ca atunci când se începe curăţenia să se facă un orar pe străzi, pentru că a 
fost foarte mult material antiderapant pe timp de iarnă şi s-a adunat foarte mult nisip pe margine şi 
foarte multe maşini sunt parcate pe lângă bordură. Este foarte greu să cureţi, dau cu mătura se face 
praf. Aşa vin utilajele, se stabileşte într-o noapte pe strada cutare nu se vor parca nici un fel de 
maşini, vom avea Poliţia Locală care va răspunde cererii noastre şi se va lucra frumos în aşa fel 
încât străzile să fie curate şi spălate şi măturate. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Vă putem informa că, chiar astăzi am avut o discuţie şi cu directorul  SPIGM, dar mai ales 
cu reprezentanţii societăţii Salubritate. Noi ne vom întâlni în cadrul Primăriei împreună cu Poliţia 
Locală şi vom stabili un program, un orar de curăţenie care va fi comunicat locuitorilor din zonă. 
Vor fi blocate acele căi de acces pe care le prindem în program pentru a fi curăţate. De mâine 
punem acest program ..., cum va fi organizat. 
 Dl.Panduru Carol 
 Este foarte important să se lucreze noaptea că peste zi este mult mai greu. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să vă aduc în atenţie o iniţiativă a noastră, a consiliului, poate fi trecută în derizoriu 
şi chiar în afară de scandal. Azi dimineaţă cineva din zona blocului experimental care are loc de 
parcare închiriat, deci plătit, primeşte un document prin care i se solicită să nu parcheze astăzi 
maşina acolo pentru că va fi refăcut marcajul. Domnul se execută şi ia maşina de acolo şi 
binenţeles că o pune undeva foarte aproape puţin pe iarbă. Vine repede Poliţia noastră comunitară, 
îi blochează roata. Omul îi arată hârtia, îi spune “uite domnule, că nu o pot duce în casă, nu pot să 
o bag în apartament, am adus-o aici, lăsaţi-o  până când trag aceştia marcajul şi o pun la loc”. Nici 
vorbă! Până la urmă la intervenţia mea l-au lăsat în pace, dar domnul Hărăguş a luat totuşi un 
milion. Milionul l-a luat pentru deblocare, în condiţile în care în jur este plin de maşini parcate 
numai pe zona verde. Este o maşină, un ford orion albastru pe care l-am văzut, HD nu ştiu cât 
MCV, stă de luni de zile acolo, nu l-a luat nimeni, nu l-a întrebat nimeni de sănătate, nu s-a 
întîmplat  nimic. Deci, vedeţi cum intenţiile noastre  bune se transformă  în nişte prostii colosale, 
monumentale în teren, datorită unora care nu judecă sau judecă cu picioarele. Vă rog frumos, este 
vreun reprezentant al Poliţiei Comunitare aici? Binenţeles că nu este! Noi trebuie să ne certăm 
pentru şefia lui şi pentru ei ş.a.m.d. şi pe ei nu-i interesează nimic. 
 Deci, solicit pe această cale conducerea Poliţiei Comunitare să ia legătura cu mine să 
stabilim întâlnire şi să discutăm asupra acestor probleme. Vă mulţumesc. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Preşedinte, de ce nu a fost informată presa, că am făcut săpături şi am aflat că nu 
a fost informată presa?! 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Am cerut documentul. 

 D-na Cotoară Camelia 
Pot să vă răspund, am aşteptat momentul în care să pot să dau un răspuns. Da, într-adevăr, 

nu am trimis comunicatul de presă. Este o greşeală, domnule Ţonea - dumneavoastră m-aţi sesizat, 
este vorba de o greşeală umană. Da, am greşit, eram convinsă că l-am trimis. Pot să vă explic, pot 
să vă arat la mine în calculator ce s-a întâmplat, de ce nu l-am trimis şi am trăit cu convingerea că 
am trimis, că altfel nu aş fi sărit ca o leoaică să-mi apăr onoarea. Eram convinsă că am trimis-o 
până în momentul în care mi-aţi spus dumneavoastră, şi atunci eram convinsă şi până nu m-am dus 
şi am verificat şi am văzut că într-adevăr nu am trimis-o. Nu am ştiut că nu am trimis-o. 

Dacă doriţi, puteţi să verificaţi. De când aţi ştiut cu siguranţă că nu am trimis-o? 
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Dl.Ţonea Vasile 
Eu vă spun cinstit, m-au sunat mai înainte, cu 5 minute înainte de şedinţă. 

 D-na Cotoară Camelia 
Dacă aţi fi venit pe la mine pe la birou, proate că aş fi trimis-o în ultimul moment. 

Niciodată nu s-a mai întâmplat, îmi pare foarte rău. Doi ziarişti m-au sunat astăzi în cursul zilei să 
mă intrebe dacă se ţine şedinţa,  lucru care mi-a întărit convingerea că am trimis comunicatul. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Eu totuşi cred că nu a fost cu rea intenţie. 

 D-na Cotoară Camelia 
Nu a fost vorba de rea intenţie, a fost o greşeală. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Eu am înţeles şi altă dată să nu se mai întâmple. 
Dl.Ţonea Vasile 

 Pentru că este şi domnul Viceprimar aici, apar din ce în ce mai multe reclamaţii legate de 
modul cum se administrează cimitirul din Bejan şi de sumele care se percep pentru fel de fel de 
servicii, de către SC Urban Construct cu care noi suntem în contract de asociere din 2008. V-aş  
ruga în şedinţa următoare extraordinară să vină administratorul firmei să ne spună. Eu cred că  
tarifele care le percep ei acolo ar trebui aprobate de noi, de consiliul local. Ar trebui să facă servicii 
populaţiei, nu deservicii. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Este privat. 

Dl.Ţonea Vasile 
Nu este privat, este în administraţia Consiliului local şi dat în administrare la Urban 

Construct  prin contract de  asociere. Aş vrea să vină administratorul să ne spună ce sume percep, 
în ce bază, cum le-au calculat, pentru că sunt nişte clauze - deşi sunt foarte subţiri, foarte subţiri, 
clauzele impuse aici şi la modul general nu a făcut nimic şi au trecut deja 2-3 ani. Nu a făcut nimic 
acolo, dimpotrivă, chiar se degradează. Sunt cai, mergi în mijlocul cimitirului şi – pardon de 
expresie,  dar găseşti balegă de cal. Nu este posibil aşa ceva. 
 Dl.Borbeanu Simion 

Sunt caii ţiganilor. 
Dl.Ţonea Vasile 
Domnule, eu de aceea am dat acolo, să facă ordine acolo nu să … 
Dl.Cuiava Dorel 
Mai mulţi cetăţeni m-au sesizat şi am sesizat şi eu anul trecut, au fost distruse monumente 

funerare. Nu s-a luat nici o măsură de când este Urban Construct. 
Dl.Borbeanu Simion 
Acolo sunt nişte case, vis-à-vis de fosta piaţă de ruşi, nişte case de ţigani pe care nu au nici 

un fel de autorizaţie. Acolo este un fel de ţigănie în formare, în dezvoltare. Ar trebui făcut ceva cu 
ei, nu? Ţiganii ştiţi că tot adună pe alţii, stau câte 20-30 într-o casă, după aceea îşi construiesc alta 
şi o să ne trezim cu o ţigănie de toată frumuseţea acolo.  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinţei.  
 

Deva, 14 martie  2011 
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