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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 15 februarie 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.319/2011. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă, d-nul viceprimar Costa Cosmin Cristian, d-nul domnul 
viceprimar Morar Marcel Nicolae, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, 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. 

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 în functie şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 
19 consilieri, şi-a anunţat absenţa d-na Mateuca Madalina şi dl Dobrean Robert. 

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

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 26 ianuarie 2011 însoţite 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 procesul-verbal al şedinţei Consiliului 
local din data de 26 ianuarie 2011 însoţit de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
 Sinteza procesului-verbal din 26 ianuarie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului nr.57/2011, cu 
respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 26 de puncte si un punct suplimentar. S-au 
adoptat 27 de hotarari, respectiv Hotarari de la nr.4 - 30. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta 
din data 26 ianuarie 2011.  
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 26 ianuarie 2011. 
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Procesul-verbal al şedinţei din data de 26 ianuarie 2011 se aprobă cu unanimitatea de voturi 
a celor 19 consilieri prezenţi. 

În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.    

Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2011 pe 

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

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2011 pe 

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

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Stabilirea limitelor de venituri potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce 

depasesc cantitativ bunurile considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei 
familii; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru anul 2011, estimate a se 

efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, pe raza 
municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri, destinate 

inchirierii, precum si a listei de prioritati cu acesti solicitanti, valabile pentru anul 
2011, stabilite de Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse de solicitantii de 
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre A.N.L. in cadrul 
programului «Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii »;    

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.308/2007, ulterior modificata; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

8. Aprobarea efectuarii demersurilor pentru inregistrarea in Cartea Funciara a unui 
teren in suprafata de 223 mp., situat in intravilanul municipiului Deva, din 
proprietatea Statului Roman in proprietatea publica a municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 67 mp., proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.7, parter; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

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

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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11. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local Deva nr.133/2010 privind 
aprobarea Regulamentului si tarifelor pentru eliberarea si folosirea autorizatiilor de 
acces tonaj in legatura cu stabilirea conditiilor de acces a autovehiculelor cu masa 
maxima autorizata de peste 3,5 tone pe strazile din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea Hotararii Consiliului local Deva nr.336/2008 privind stabilirea 

locurilor de asteptare sau stationare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

13. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local Deva nr.305/2006 privind 
aprobarea Regulamentului de crestere si detinere a animalelor domestice si a 
pasarilor de curte in municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Aprobarea deplasarii echipei de implementare a proiectului “Referentialul Pentru 
Orase Europene Durabile a Municipiului Deva” la Bruxelles, Belgia, in perioada 
14 – 17 martie 2011;        

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea organizarii si sarbatoririi zilei de 1Martie si 8 Martie; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investitii “Amenajari urbanistice, edilitare si peisagistice in vederea 
punerii in valoare a potentialului turistic al zonei adiacente centrului istoric al 
Municipiului Deva” 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investitie “Amenajari urbanistice, edilitare si peisagistice in vederea 
punerii in valoare a potentialului turistic al zonei istorice a municipiului Deva”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   

        S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completată.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 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. 3 – 6, 11 – 13, pct.suplimentare 1,3,4 se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele: 1,2, pct.suplimentar 2 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: 
7,8,9,10 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 9 si pct.1 suplimentar necesita vot secret. 

 
I. Proiecte de hotărâri:   

 
Punctul 1  



 4 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire de 

la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2011 pe seama contribuabilului Fundatia Sfantul 
Francisc, cu sediul in Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605;   

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.35/2011 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire de 
la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2011 pe seama contribuabilului Fundatia Misionar 
Crestina Iosua, cu sediul in Deva, str.Zavoi, nr.20, cod fiscal 11970828. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.36/2011 
 

Punctul 3  
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de venituri 

potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ bunurile considerate de 
stricta necesitate pentru nevoile unei familii. 

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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.37/2011 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni 
de interes local pentru anul 2011, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social 
potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, 
pe raza municipiului 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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.38/2011 
 

Punctul 5   
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor si a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

D-na Ivan Elena 
Dacă se aprobă această hotărâre, trebuie introdus un articol prin care abrogăm hotărârea 

veche. Este o hotărâre mai veche cu aprobarea ajutoarelor de urgenţă. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Este o abrogare tacită, dar mă rog se poate introduce un articol. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Un articol, da, în care să se spună că se abrogă. 

D-na Ivan Elena 
 Se abrogă hotărârea veche. 

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. 
 Supunem la vot propunerea compartimentului de specilialitate. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.39/2011 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitantii 
care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, precum si a listei de prioritati cu 
acesti solicitanti, valabile pentru anul 2011, stabilite de Comisia sociala de analiza a dosarelor 
depuse de solicitantii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre A.N.L. in 
cadrul programului «Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii ». 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
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Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, aş vrea să informez consiliul că am făcut o verificare ieri la şedinţa de  

Comisii, pentru că am avut şi o reclamaţie scrisă şi au fost şi alte discuţii. Am luat 8 poziţii din 
lista care ne-a fost înaintată şi am verificat dacă punctajele sunt corecte. Vreau să vă spun că toate 
punctajele au fost şi o felicit pe şefa de serviciu că toate punctajele au fost corecte şi nu a fost nici 
o problemă în stabilirea acestora. Vă multumesc. 
 D-na Ivan Elena 

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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.40/2011 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la 

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, ulterior modificata. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Avram Rodica 
Dorim să facem o modificare. La articolul 1 “Aprobă rezilierea următoarelor contracte de 

comodat: nr.69/4589/21.09.2007 şi nr. 74/4594/21.09.2007 privind pe domnul Moc Daniel”. La 
articolul 2  “Aprobă radierea poziţiei nr. 40 şi 47 din Anexa....” 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
 Supun la vot modificările compartimentului de specialitate. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre .  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.41/2011 
 

Punctul 8  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii 

demersurilor pentru inregistrarea in Cartea Funciara a unui teren in suprafata de 223 mp., situat in 
intravilanul municipiului Deva, din proprietatea Statului Roman in proprietatea publica a 
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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.42/2011 
 

Punctul 9  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 
directa a unui teren in suprafata de 67 mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.7, parter. 

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. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  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 
La comisia de negociere directă propun pe: dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Dobrean Robert, dl. 

Moş Ovidiu şi dl. Ţonea Vasile. 
Membri supleanţi propun pe: d-na Mermezan Ana Elena,dl. Birău Mircea, dl. Borbeanu 

Simion şi d-na Chişotă Roxana. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi valabil exprimate, 19 voturi 

valabile. 
Comisia de negociere: 

- Dl. Pogocsan Ferdinand – 19 voturi “pentru” 
- Dl.Dobrean Robert – 19 voturi “pentru” 
- Dl.Moş Ovidiu – 19 voturi “pentru” 
- Dl. Ţonea Vasile – 19 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Ana Maria – 19 voturi “pentru” 
- D-na Jurj Daniela – 19 voturi “pentru” 
- Dl. Jarnea Horea – 19 voturi “pentru” 

Membri supleanţi: 
- D-na Mermezan Ana Elena – 19 voturi “pentru” 
- Dl. Birău Mircea – 19 voturi “pentru” 
- Dl. Borbeanu Simion– 19 voturi “pentru” 
- D-na Chişotă Roxana – 19 voturi “pentru” 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.43/2011 
 

Punctul 10  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    



 10 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 
dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, 
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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.44/2011 
 

Punctul 11  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local Deva nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului si tarifelor pentru 
eliberarea si folosirea autorizatiilor de acces tonaj in legatura cu stabilirea conditiilor de acces a 
autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 3,5 tone pe strazile 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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.45/2011 
 

Punctul 12  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local Deva nr.336/2008 privind stabilirea locurilor de asteptare sau stationare a 
taxiurilor de pe raza municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Vreau să fac câteva amendamente pe care să le supuneţi la vot. 
Vreau să vă atrag atenţia că în momentul când vrem să parcăm undeva, în zona unde sunt  

autorizaţi să parcheze taximetriştii, locurile sunt ocupate în număr mai mare decât locurile admise. 
 A doua chestiune, sunt de o obrăznicie ieşită din comun, atât în trafic cât şi pe locurile lor. 
 A treia chestiune, vina noastră este aceea de a-i plasa prost acolo unde pot fi plasaţi mai 
altfel, în aşa fel încât mijloacele de transport în comun să poată să îşi ia călătorii mai repede şi mai 
eficient decât până acum. Vă dau un exemplu: la Opera, pe bd.Decebal sunt 12 locuri. Prea multe.  
În opinia mea 10 sunt suficiente, iar amplasamentul să înceapă dincolo de staţia de autobuz, deci în 
faţa Catedralei, nu în spate, acolo unde sunt de fapt parcările pentru cetăţenii de la bloc. Din 
această cauză, de fiecare dată staţia de autobuz este ocupată tot timpul şi mijloacele de transport în 
comun trag foarte greu. 
 Deci, amendamentul este: să mutăm amplasamentul locurilor, să fie numai 10 şi să fie 
amplasate după staţia de autobuz şi după trecerea de pietoni. 
 Dl.Panduru Carol 
 În toate staţiile. 
 Dl.David Ioan 
 Ideal în toate staţiile. În Piaţa Gării sunt 10 locuri. Prea multe. Eu zic 8 şi amplasamentul să 
fie mutat imediat din spatele gării înspre Billa. De fiecare dată când mergi acolo ca să iei pe cineva 
de la tren sau să duci pe cineva la tren nu poţi pentru că sunt taximetriştii unul peste altul. 
 Transilvania, 6 locuri. Prea multe. Deci, acolo chiar că sunt multe 6 taximetre. Zic 4. 
 Spitalul Judeţean, 8 locuri. Şi aici sunt prea mulţi. Deci aici ar trebui plasaţi nu în faţa 
vechiului spital, ci plasaţi în faţa policlinicii sau chiar la intrarea la  policlinică înspre intrarea de la 
spital. Deci, câte locuri sunt acolo atâtea se pot parca, chiar în dreptul parcării de intrare în spital.  
 Mioriţa, 6 locuri. Şi aici sunt multe. Aici nu poate opri autobuzul niciodată.  

Am putea suplimenta la biserică, am putea suplimenta intersecţia N.Bălcescu cu str. M. 
Eminescu,  astfel încât locurile de parcare să fie tot atâtea, dar să reducem cele de aici din centru 
care strică foarte mult posibilitatea de a se deplasa mijloacele de transport în comun. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Stimaţi colegi, în Deva avem mai multe autorizaţii eliberate pentru taxi decât locuri de 

parcare. Expunerea colegului nostru este interesantă, este adevărat, în anumite parcări se 
îngreunează traficul din cauza taximetrelor, dar tăierea din locurile de parcare nu este o soluţie. 
Având în vedere că pe locurile de parcare şi din faţă de la “Cal”, care sunt 10 o să vedeţi 14-15 
taxiuri. Mai tăind şi din locurile deja existente 2-3,  încă 2-3 taxiuri le punem în ilegalitate şi riscă 
să le fie ridicate maşinile sau amendate de către poliţisti. Din cauza asta aş dori să fac eu un 
amendament prin care să suplimentăm aceste locuri de parcare, nu să le tăiem. Vă mulţumesc. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

La staţia Opera sunt 12 locuri şi propun să se marcheze pentru taximetre 6 locuri pe partea 
dinspre catedrală şi 4 locuri pe partea de vis-a-vis, între Banc Post, pentru ca cetăţenii să aibă 
posibilitatea să plece şi înspre Viile Noi fără a mai ocoli oraşul deoarece nu poate trece că este 
linie continuă. 

Eventual, cu privire la locurile de parcare care sunt umplute cu taximetrişti şi care sunt 
acum marcate, asigură din ceea ce ştiu, modul de folosire şi modul de parcare pentru taximetrişti 
pe 3 schimburi în 24 de ore, dacă ei se împart în cele 3 schimburi aşa cum s-a dispus când s-au 
făcut locurile de parcare. 
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 Din locurile existente pentru parcare acum să le mai suplimentăm în aceleaşi locuri, nu, 
eventual să creăm alte locuri în alte zone din oraş. Şi aşa acolo la blocul turn lângă Casa de Cultură 
“Drăgan Muntean“ suficient că blochează efectiv şi parcarea care există în faţă la farmacie. Mergi 
la farmacie, nu poţi să intri să parchezi, nu ai acces la farmacie. Să se limiteze, să se creeze alte 
locuri în alte zone din municipiu. 
 Dl.Panduru Carol 
 Vis-a-vis de activitatea de taximetrie, eu am mai ridicat în şedinţe anterioare nu numai 
problema parcărilor. Poate sunt suficiente, dar amendamentul pe care l-a propus domnul David îl 
consider corect în sensul că toate locurile de parcare pentru taximetre să fie după staţiile de 
autobuz pentru că se aglomerează şi este foarte greu accesul la autobuz, este un lucru care încurcă 
transportul în comun. 
 Vis-a-vis de numărul de locuri, nu aş fi împotrivă doar dacă s-ar respecta un program de 3 
schimburi şi atunci sigur că ar fi de ajuns. Nu s-ar înghesui dar lucrează unii de dimineaţa până 
seara, ocupă locurile de parcare şi alţii care lucrează numai schimbul 2 nu au unde să parcheze. Eu 
cred că  ar trebui şi comisia de la consiliul local precum şi liderii de grupuri ai taximetriştilor să 
facem un convent în care să-şi facă un grafic de 3 schimburi în funcţie de cum lucrează. Sunt unii 
care lucrează doar 4 ore, mai au şi servici, un lucru care nu ne-ar interesa pe noi, doar să se 
respecte un program în aşa fel încât dacă ar fi pe 3 schimburi sau 12 cu 24 sau cum vor ei dar să se 
poate regla acest lucru pentru că se aglomerează. Lucrează 12 ore, 13 ore şi sigur că nu o să fie 
locuri de parcare niciodată. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Să se suplimenteze în Progresu pentru că nu există staţie de parcare, vreo 2-3 locuri. Unii 
taximetrişti nu respectă programul de lucru, în loc de 8 ore lucrează de dimineaţă până seara, 12 
ore, 14 ore. 
 Dl.Ghergan Florian  
 Cred că amendamentul pe care l-a făcut colegul nostru să punem staţiile pentru taximetre 
după staţile de autobuz este un lucru bun şi susţinem acest amendament.  

Aş vrea să vă propun domnule Viceprimar, pentru că şi dumneavoastră aveţi dreptate, să 
avem o discuţie cu cei care coordonează activitatea lor. Am înţeles că sunt 2 sau 3  dispeceri sau 
mă rog, proprietari de astfel de societăţi. Să avem o discuţie pentru că trebuie să luăm în 
considerare că din numărul total de taximetrişti care au fost am înţeles că  până la  30% s-au redus, 
să avem o discuţie prin care să înţeleagă şi dânşii că noi am făcut tot efortul, am depus tot efortul 
ca să rezolvăm problema parcărilor atât cât se poate în acest moment şi să vedem cum am putea, să 
vedem într-o discuţie cu dânşii dacă trebuie suplimentate sau să reducem numărul de locuri, în 
funcţie şi de ce consideră dânşii că este important. 

Aş vrea să atrag atenţia, şi sigur în discuţiile pe care le vom avea cu liderii lor, sunt multe 
cazuri şi am avut şi din partea cetăţenilor, am avut reclamaţii că se poartă urât, că atunci când  o 
altă maşină este pe locul de parcare - cum este în faţa gării, acolo sunt ceva probleme şi ar trebui să 
clarificăm şi aceste aspecte, pentru că nu trebuie, din faptul că noi vrem să aibă un loc de muncă, 
să aibă un loc unde să-şi poată organiza munca, să facă un lucru de impunere faţă de alţi cetăţeni 
care vor să ajungă în anumite locuri. 

Deci, vă propun să avem o discuţie cu aceşti lideri şi să găsim o modalitate prin care să 
rezolvăm. 

 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Sunt discuţii pe care le-am avut atât cu o parte din liderii lor şi cu taximetriştii din 

municipiul Deva. Dacă avem pe cineva de la autorizaţii să ne spună câte autorizaţii de taxi sunt 
eliberate în Deva. Undeva la 300, nu? În Deva avem 100 de locuri de parcare pentru taxi, avem 
300 de autorizaţii. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
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De aceea am spus 3 schimburi. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Este adevărat dar după cum ştiţi, schimburile nu se respectă. 
Dl.Panduru Carol 
Atunci nu mai este treaba noastră. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Să le impunem să respecte. 
Dl.Ghergan Florian 
Să discutăm cu ei acest aspect. 
Dl.Panduru Carol 

 Nu este treaba noastră că nu respectă ei. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

Să tăiem şi din parcările care sunt puţine, pentru că sunt puţine! Să le punem după autobuz, 
în faţa autobuzului, da. Dar, să tăiem din locurile de parcare deja existente, când ştiu ce probleme 
sunt şi câţi taximetrişti mă sună în fiecare zi că nu au locuri de parcare şi că locurile lor sunt 
ocupate de alte maşini... vă daţi seama că am dat activitatea peste cap. 

Dl.David Ioan 
Domnule Viceprimar, eu nu am spus să tăiem. Lăsăm cu două mai puţin la Opera şi punem 

în altă parte, 3 mai puţine la Gară, 3 în altă parte. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

Eu zic că putem lăsa şi cele 2 acolo. 
Dl.David Ioan 
Atât la Opera cât şi la Gară trebuie neapărat mutaţi de acolo, mai încolo, mai spre Billa. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Doamnelor şi domnilor colegi, foarte multe din argumentele pe care le-aţi adus sunt perfect 

justificate în teren şi daţi-mi voie să reţin cel puţin două dintre acestea. Unul este aproape, să nu 
spun în totalitate, dar sunt dese cazuri în care amplasarea maşinilor este într-adevăr oarecum 
inoportună, apropo de ce spunea colegul David şi ce spunea şi domnul consilier Ghergan vis-a-vis 
de amplasarea locurilor de parcare. 

Al doilea aspect pe care-l reţin este indisciplina şoferilor. Vă dau un singur exemplu. Ştiţi 
foarte bine că anul trecut în urma reclamaţiilor multor cetăţeni am reamenajat zona din faţa gării, 
am realiniat-o, am dat locurile de parcare acestor taximetrişti. Din păcate foarte mulţi dintre aceştia 
nu respectă cele 10 locuri de parcare şi încalcă în continuare dreptul celorlalţi cetăţeni de a parca în 
vecinătatea gării. Tocmai de aceea, pentru că sunt foarte multe lucruri de reglat, eu vă propun ca 
până la proxima şedinţă să se constituie împreună cu cei dintre dumneavoastră care sunteţi 
interesaţi de subiect, dar în primul rând cu executivul primăriei şi cu colegii din compartimentul de 
resort, să avem o discuţie între noi, cu dumneavoastră, dar şi cu reprezentanţii taximetriştilor să 
vedem ce locuri de parcare le putem da în altă parte. Cred că să diminuăm nu este cea mai bună 
soluţie, dar cu siguranţă a lua dintr-o parte şi a pune în alta poate fi o justificare sau o posibilitate 
de a mai linişti apele pe acest subiect. Aşa că, vă propun la următoarea şedinţă să promovăm un 
proiect de hotărâre prin care să reglăm aceste lucruri, inclusiv de a lua locuri dintr-o parte, de a le 
da, sau de a găsi posibilităţi de a marca alte zone ale municipiului Deva. 

Dl.Panduru Carol 
Şi soluţii pentru disciplinizarea activităţii. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Eu vă propun să votăm acest proiect în forma care este fiindcă singura modificare se referă 

la faptul că aceste maşini sunt verificare de Poliţia Locală şi nu de Poliţia Comunitară cum era 
înainte, iar în proxima şedinţă să avem un proiect de hotărâre în care toate problemele pe care le-
am ridicat în măsura posibilităţilor să poată fi rezolvate. 
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În paralel, vreau să atrag atenţia încă o dată public Poliţiei Locale, fiindcă dacă Poliţia 
locală din acest moment  îşi face – Poliţia rutieră din cadrul Poliţiei locale – îşi face mai bine 
datoria, sigur nu ar fi ambuteiaje şi prea multe maşini de taxi nici în faţă la Transilvania, nici la 
Opera, nici în faţa Gării, nici în alte zone pe care dumneavoastră le-aţi identificat cu bună credinţă. 

Dl.Panduru Carol 
Ce facem, votăm amendamentul să fie după staţiile de autobuz? 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Permiteţi-mi să reglăm acestă situaţie în şedinţa de care am spus. 
Dl.Ghergan Florian 
Ai un amendament, îl retragi? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

 Deci, propun varianta domnului Viceprimar şi atunci nu mai supun la vot.... 
 Dl.David Ioan 
 Mutarea locaţiei actuale după trecerile de pietoni. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
 Daţi-mi voie. Scopul acestui proiect de  hotărâre este de a reglementa situaţia referitoare la 
schimbarea denumirii din Poliţie Comunitară în Poliţie Locală. Ceea ce dumneavoastră propuneţi 
vizează alte articole din vechea hotărâre şi presupune o discuţie prealabilă cu asociaţia 
taximetriştilor pentru a se pune de acord cu aceste chestiuni, inclusiv mutarea din spatele staţiei în 
faţa staţiei sau... 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Este la subiect numai că nu este ceea ce putem să votăm astăzi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Noi putem să hotărâm orice, despre asta este vorba. 

Dl.David Ioan 
 Poate că este prematur, eu îmi retrag amendamentul. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Şi eu. 
 Dl.Ghergan Florian 

Aşa. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Le avem în procesul verbal notate şi se va ţine cont absolut de tot. 
Dl.David Ioan 
Luăm hotărârea să modificăm cu privire la locurile de parcare. 
Dl.Ghergan Florian 
Corect. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Le voi comunica amendamentele compartimentelor de resort. 

 Dl.Ghergan Florian 
 Aveţi în atenţie în şedinţa următoare, să le puneţi în discuţie. 

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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.46/2011 
 

Punctul 13 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local Deva nr.305/2006 privind aprobarea Regulamentului de crestere si 
detinere a animalelor domestice si a pasarilor de curte 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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.47/2011 
 

 Punctul 1 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasarii echipei 
de implementare a proiectului „Referentialul Pentru Orase Europene Durabile a Municipiului 
Deva” la Bruxelles, Belgia, in perioada 14 – 17 martie 2011. 

Dl. Ghergan Florian  
Comisiei 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 19  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 să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 
făcute. 

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

- D-na Oprişiu Corina – 17 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- D-na Roşca Camelia – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.48/2011 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea organizarii si 
sarbatoririi zilei de 1 Martie si 8 Martie. 

Dl. Ghergan Florian  
Comisiei 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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.49/2011 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Amenajari 
urbanistice, edilitare si peisagistice in vederea punerii in valoare a potentialului turistic al zonei 
adiacente centrului istoric al Municipiului Deva”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu aş vrea să întreb, acest proiect când a fost aprobat pentru Studiu de Fezabilitate? Anul 

trecut sau aşa ceva. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
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 Este pe listă de anul trecut. Doamna Pârvu?! 
 D-na Pârvu Daniela 
 Este comunicat din toamnă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Există pe lista noastră, pe lista scurtă de proiecte anul trecut? 
 D-na Pârvu Daniela 

Da. 
 Dl.Ghergan Florian 

Deci, ştiam că noi vom face o investiţie acolo. Întrebarea mea pentru executiv: de ce a 
trebuit să investim şi să reamenajăm tot spaţiul verde din această zonă şi să băgăm o grămadă de 
bani acolo ca să tăiem copaci, să punem zonă verde nouă la sfârşitul anului, când noi am ştiut că 
vom face o investiţie foarte mare de câteva milioane de euro în această zonă? Nu am putut să 
oprim lucrurile sau cum justificăm această cheltuială? Deci ştiind că avem un proiect în această 
zonă în care să facem o investiţie bună pentru Deva, noi la sfârşitul anului ne-am dus şi am tăiat 
toţi copacii care erau acolo, am pus zonă verde, am refăcut-o ca acum, dacă se aprobă acest proiect 
şi sper să se aprobe, pentru că eu cred că este ceva benefic pentru municipiu, toată zona aceea va fi 
stricată. Deci, toţi banii pe care i-am investit acolo îi vom pierde. Nu trebuia să ne gândim la acest 
aspect şi să nu facem această investiţie, să o amânăm? Nu era neapărat necesară că nu era nimic 
neapărat necesar de făcut acolo, să punem iarbă sau să... mai putea să aştepte o vreme până când... 
Aş vrea să ne răspundeţi la această întrebare. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
În ce măsură este afectată zona verde? 
Dl.Ghergan Florian 
Toată zona verde va fi investiţia aceasta. 
D-na Pârvu Daniela 
Toată partea de deasupra va fi reamenajată. Se vor pune bănci, zonă de plimbare, de 

staţionare... 
Dl.Borbeanu Simion 
Vreau să pun următoarea întrebare. Sub ce formă sunt alese aceste proiecte? Eu am venit cu 

propunerea ca proiecte de asemenea anvergură care tratează centrul vechi istoric al Devei şi costă 
milioane de euro, să fie supuse unor concursuri, să poată participa mai mulţi arhitecţi şi să fie o 
dezbatere publică. Aşa mi se bagă pe gât o soluţie care poate nu este cea mai bună. Deci, cum se 
alege arhitectul care face aceste proiecte? Cine poate să-mi de-a un răspuns? De exemplu, eu am 
altă părere, aş vrea să fie acoperit cu sticlă – să zicem – pasajul acesta de la Reno până la Parc. 
Sunt tot felul de variante, uitaţi-vă prin reviste de arhitectură. 

Dl.Borca Tiberiu 
Se încinge vara. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu se încinge, sunt soluţii de descindere, nu asta este problema. Există soluţii de acest gen 

rezolvate în oraşe europene, care să arate mult mai bine decât ceea ce văd eu acolo pe planşetă. 
Cine poate să îmi dea un răspuns competent? Mie mi se pare că alegem din nou după ochi frumoşi 
beneficiarul proiectului, autorul proiectului. 

 
 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Aş putea să vă răspund, cel puţin încerc să vă răspund eu, chiar dacă răspunsurile nu sunt  

neapărat potrivite sau mulţumitoare. La întrebarea domnul consilier Ghergan, vreau să vă informez 
că acea investiţie nu a fost atât de mare încât să ne doboare nici bugetul, nici absolut nimic, iar 
acea acţiune la acel moment a fost o acţiune absolut necesară şi potrivită, fiindcă vă aduceţi foarte 
bine aminte deja era mai mult o groapă de gunoi decât un spaţiu verde în mijlocul Devei. Ceea ce 
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am făcut în acel moment a fost să încercăm să igienizăm zona şi să-i dăm un alt aspect mult mai 
verde. Printre altele vreau să vă aduc ca argument că şi în acest moment suntem în urma 
prevederilor europene vis-a-vis de metru pătrat de zonă verde aplicat fiecărui locuitor în parte. 
Cred că ceea ce am reuşit atunci să creăm, într-adevăr o oază de verdeaţă, cred că a fost o investiţie 
care s-a justificat, în condiţiile în care, chiar cu speranţele că acest proiect îl vom câştiga până la 
urmă şi vom primi finanţarea pentru el, eu vreau să vă spun că cel puţin  - dacă chiar nu-l câştigăm 
şi nu se derulează mai departe – cel puţin rămânem cu acea investiţie pe care în continuare o cred 
necesară şi eficientă la momentul ei. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vreau să mai aduc şi eu o completare. Cel puţin încă 1 an jumătate de acum înainte zona de 

centru din municipiul Deva va fi neatinsă. S-au finalizat lucrările undeva din octombrie, puteţi să 
calculaţi şi dumneavoastră, şi cu încă 1 an şi 6 luni sunt 2 ani. Cel puţin, cât suntem noi aici nu 
puteam să lăsăm zona verde plină de şobolani, plină de şerpi sau plină de câini. Unii consilieri au 
făcut referire la vegetaţie. A venit Garda de Mediu, a controlat. Pentru unii dintre noi tuia târâtoare 
este specie ocrotită de natură. Chiar domnul arhitect Sandu urla pe aici prin sală că noi suntem 
criminali şi distrugem zona verde. 

Dl.Borbeanu Simion 
Eu nu urlu, domnule Viceprimar. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vreau să întrebaţi devenii şi toată presa aici de faţă, să derulaţi puţin imaginile cu zona 

verde care era în urmă cu 6 luni de zile şi să-i întrebaţi acum ce părere au despre felul în care arată  
o zonă verde care nu a costat mai mult de 7 mii de euro toată investiţia, toată! Vă mulţumesc. 

Dl.Borbeanu Simion 
S-a pomenit numele meu şi am dreptul să dau replica. Se putea găsi o soluţie mult mai 

elegantă dacă nu se tăiau atâţia copaci. Eu nu am spus să nu fie pusă iarbă. Deci, se puteau integra 
copacii care existau, nu trebuiau tăiaţi pentru că erau copaci aşa de groşi pe care i-aţi tăiat şi pe 
urmă i-aţi astupat cu pământ, cioturile alea. Acolo s-au tăiat câteva zeci de copaci ca să se vadă 
nişte panouri, obturau panourile. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Sute, puteţi să spuneţi sute. 
Dl.Borbeanu Simion 
Zeci. Sunt fotografii care pot reconstitui numărul acelora. Asta este altă poveste. Deci, când 

se fac asemenea intervenţii se păstrează copacii care sunt mari şi tuia acea tărâtoare despre care era 
vorba. Nu are rost să ne împungem cu aşa ceva. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Şi corcoduşii s-au tăiat. Dacă într-un centru de municipiu reşedinţă de judeţ... 
Dl.Borbeanu Simion 
Lasă corcoduşii, lasă corcoduşii. S-au tăiat tuia vechi de 50 – 60 de ani, nu corcoduşii. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Tuia care era verde la suprafaţă şi jos era focar de infecţie! 
Dl.Borbeanu Simion 
Sunt fotografii cu ceea ce putea fi menţinut, nu este problemă.  Dar, eu nu am spus că nu se 

putea face o amenajare, dar trebuiau menţinuţi aceşti arbori care erau deja... Nicăieri în Europa nu 
se taie copacii aceştia mari, cresc foarte încet. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Tuia nu este copac. 
Dl.Borbeanu Simion 
Hai mă! S-au tăiat mulţi copaci şi tuia. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Tuia nu este copac. 
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Dl.Borbeanu Simion 
Nu este un arbust. Eu am făcut arhitectură peisageră la facultate şi-ţi dau lecţii pe bani. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Deci, nu vă place cum arată zona verde?! 
D-na Oprişiu Corina 
Suntem pe ultimii 10 metri cu aceste două proiecte pentru că nu vă ascund faptul că lucrăm 

contra cronometru în legătură cu depunerea acestor proiecte. Este ideal ce a propus domnul 
Borbeanu, are dreptate, se face un concurs, un concurs de proiecte. Pentru asta este PID. PID-ul 
este in dezbatere de cât timp?  

Dl.Pârvu Daniela 
PID a fost în dezbatere din noiembrie. 
D-na Oprişiu Corina 
Deci în decembrie am avut o dezbatere publică în legătură cu ... aici la Primărie. Din partea 

consilierilor au fost o parte dintre dumneavoastră, o majoritate, inclusiv domnul Ţonea. Îmi pare 
rău că nu am avut timp să facem un concurs, dar vă asigur că cel puţin proiectul pentru zona 
adiacentă - dacă reuşim să-l promovăm pe fonduri europene, va fi o premieră în România, pe bani 
europeni şi vă asigur că veţi fi mândri de această realizare cu toate că, nu vă ascund, va genera un 
anumit disconfort în oraş pentru o perioadă deloc scurtă de timp, dar rezultatul final va fi benefic 
pentru toţi. Mulţumesc. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vreau să mai aduc o completare. Zona verde o să rămână intactă, modificările o să se aducă 

în zona teraselor deja existente, în locul cinematografului... 
Dl.Ghergan Florian 
Haideţi să nu... că nu poţi să lucrezi acolo dacă nu intri în zona verde. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Ba poţi. 
Dl.Ghergan Florian 
Cum poţi? 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
O să vedeţi la momentul respectiv. 
Dl.Ghergan Florian 
Păi cum, se sapă toată zona. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Se poate săpa lateral, se poate săpa din multe părţi, nu trebuie să sape pe zona verde. Nici 

un buldoexcavator nu o să stea pe zona verde. Când o să vedeţi un buldoexacavator în zona verde 
atunci să veniţi să-mi spuneţi. 

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 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.50/2011 
 

Punctul 4 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian    
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Amenajari 
urbanistice, edilitare si peisagistice in vederea punerii in valoare a potentialului turistic al zonei 
istorice a municipiului Deva”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Aceiaşi problemă şi la punctul acesta. Deci, ar fi trebuit să se supună unor dezbateri publice  

spun eu, ar fi trebuit să vină un concurs, mai mulţi arhitecţi. Cum a ajuns să facă domnul arhitect 
Armăşescu acest proiect, vreau să întreb? Prin încredinţare directă, cum se procedează, ca să ştiu 
să spun şi la alţii?! Pentru că este mult prea important, este singura bucată din oraşul acesta care a 
rămas conservată să spunem sub o anumită formă, este o carte de vizită împreună cu cetatea care 
ajuns ... mai bine o lăsaţi aşa cum ar fi fost înainte. Deci, în momentul acesta nu ştiu ce soluţie se 
va coopta. Nu mi se pare normal să vină...să se dea unui arhitect “fă tu acest proiect”. Poate sunt 
alţii mai talentaţi, eu ştiu?! Vreau explicaţii. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Tehnicul până data viitoare să veniţi cu procedura care a fost urmată, pentru domnul Sandu 
Borbeanu. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Nu pentru mine, pentru toţi locuitorii oraşului, să ştie treaba aceasta. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Mai vreau o singură intervenţie, în legătură cu ce a spus domnul Sandu, dar vis-a-vis de 
răspunsul pe care executivul ni-l dă nouă, consilierilor. Respectul pe care noi vi l-am acordat cred 
că l-aţi observat, pornind de la doamna Oprişiu şi acelaşi respect din partea dumneavoastră a 
executivului merităm şi noi, consilierii locali. Am solicitat în urmă cu câteva luni de zile nişte date 
cu privire la documente, în efectuarea mandatului meu de consilier local. Astăzi am intrat în 
posesia unei părţi sau unui tabel în care într-adevăr ni s-au prezentat 31 de poziţii. Dar, domnule 
director, v-am cerut contractele cu încredinţare directă sau cele cu oferte, nu doar studii de 
fezabilitate şi ce aţi spus dumneavoastră aici. Nu! Cine a executat lucrări până în 15.000 de euro? 
Studii de fezabilitate văd la 500 de lei, la 84 de lei, alea nu mă interesează. Mă interesează lucrările 
până în 15.000 euro + TVA. 
 Vă mai fac mâine încă o adresă, dar vă spun aici în plen să ştiţi şi să se consemneze în 
procesul verbal, mă interesează lucrările din 2008 şi până astăzi cu încredinţare directă, deci cele 
de 15.000 euro + TVA, investiţii. Acolo sunt şmecheriile! La 84 de lei nu este şmecherie. Vă 
mulţumesc. 

Mi se pare jenantă adresa sau răspunsul, vis-a-vis de o persoana care a terminat ştiinţe 
economice şi ştie cel puţin să se uite pe nişte date. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Mie nici măcar nu mi-a răspuns! Am făcut şi eu o solicitare de răspuns în luna noiembrie şi 
până acum.... Am înţeles că influenţează şi temperatura exterioară la stabilirea preţului. 
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 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am trecut la Diverse? 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Haideţi să votăm hotărârea şi după aceea vă exprimaţi la Diverse. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Borbeanu Simion) 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                      1 abţinere (dl.Borbeanu Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.51/2011 
 

Diverse 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Mai spun o dată. Aştept un răspuns de atâta timp şi cred că temperatura exterioară nu 
afectează chiar atât de mult termenul de răspuns. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Doamnelor şi domnilor colegi, vreau să vă spun, să vă comunic şi să vă invit în acelaşi timp 
în data de 8 Martie, şi doamnele consiliere şi domnii consilieri sunt invitaţi alături de colegele şi 
colegii din cadrul Primăriei la sărbătorirea zilei de 8 Martie. O să vă anunţăm în timp oportun locul 
şi ora la care se va petrece evenimentul. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Linişte. S-a închis cumva şedinţa de către Preşedintele de şedinţă?  Haideţi să ne 
respectăm, vă rog frumos. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Să fie chemaţi consilierii în sală. 
 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Nu este circ. Dacă a fost circ până acum haideţi să nu mai fie de acum înainte. Dacă ne 
batem joc la Diverse înseamnă că este important numai ce se votează şi restul putem să mergem să 
bem o bere.Vă rog frumos. 

Săptămâna trecută a fost o locuitoare a acestui oraş şi nu am reuşit să o ascultăm. Şi-a 
exprimat grijile la uşa Primăriei. Doamna reclama că pe strada Grigorescu nu-şi mai pot trimite 
oamenii copii la şcoală deoarece sunt câini vagabonzi sau comunitari, cum să zic, ceva 
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inacceptabil. Aş ruga Primăria să ia măsuri, să fie acei câini duşi unde trebuie şi să se rezolve acea 
situaţie. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, chemaţi-l pe domnul Viceprimar înapoi ca să-i mai spunem o dată, că 

nu ne crede. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
O să luăm toate măsurile care se pot lua. Între timp vreau să vă anunţ şi pe dumneavoastră 

ceea ce am aflat în timpul zilei de astăzi, acum cu foarte puţin timp în urmă – este vorba de o zi, 
două – sunt informaţii pe care deocamdată nu le-am verificat, au fost aduse pe raza municipiului 
Deva vreo 2 camioane de câini. De unde, cum? O să am o discuţie cu colegii din cadrul Poliţiei 
Locale să vedem ce se întâmplă, dacă dânşii ştiu ceva despre aceste evenimente sau ce fac dânşii 
ca să prevenim aceste evenimente. Informaţia se pare că este adevărată. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Problema câinilor vagabonzi nu este numai în acea zonă pe care a reclamat-o doamna care 

a fost la Primărie. Problema câinilor vagabonzi este o problemă în toată Deva. Foarte mulţi 
cetăţeni reclamă că sunt câini vagabonzi şi nu îşi pot permite - în special femeile şi copii - să 
circule seara, dimineaţa copii când merg la şcoală... Nu ştiu ce s-a rezolvat cu acel adăpost de la 
Sântuhalm. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Până la acest moment au fost luaţi de pe raza municipiului Deva aproximativ 200 de câini, 

duşi în adăpost, îngrijiţi cei care mai erau de îngrijit şi aşa cum bine ştiţi cu toţii, eliberaţi din nou 
pe stradă. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Da, dar problema este că cetăţenii nu sunt mulţumiţi. Ei nu văd o rezolvare în faptul că-i 

duce, îi ţine 5 săptămâni sau cât şi le dă drumul înapoi în stradă. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Eu îi cred pe cetăţeni dar foarte mulţi dintre cetăţeni sunt tot aceia care au crescut cu ei pe 

lângă blocuri sau pe lângă diverse curţi, care le-au dat de mâncare pe raza municipiului Deva şi 
acum spune lumea că sunt foarte mulţi. 

Ceea ce putem, dacă legea nu permite eutanasierea lor - o spun într-una de câte ori am 
ocazia – în două – trei luni de zile probabil nu ar mai fi nici un câine pe raza municipiului Deva. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Există într-adevăr o problemă pe care toţi cetăţenii o reclamă.  
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Ceea ce facem, facem în limita legilor din Statul Român. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
O altă problemă este starea drumurilor în urma investiţiilor făcute în cadrul programului 

ISPA. Domnule Viceprimar, cum se pot rezolva acele cratere formate în urma acelor lucrări? Sunt, 
sunt cratere! Am văzut că la biserica din Ceangăi într-adevăr după 2 sau 3 zile de la ultima şedinţă 
s-a aruncat nişte, ce să zic, smoală rece, dar nu s-a mai tasat. Este o rezolvare de câteva zile. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Toate acele gropi pe care ISPA sau cei care lucrează în cadrul programului ISPA şi le 

asumă vor fi rezolvate de către dânşii, fiindcă ceea ce s-a făcut în acest moment sau ce s-a 
recepţionat în acest moment nu înseamnă o recepţie finală. Ştiţi foarte bine că în decursul anului 
trecut am fost la diverse recepţii pe care unele sau foarte multe le-am refuzat, iar unele într-adevăr 
le-am acceptat. Cum spuneau şi dânşii atunci, cei de la Hidrocontrucţia, în momentul în care va fi 
finalizat acest program ISPA dânşii vor reveni şi asupra acelor gropi, cele pe care şi le asumă în 
cadrul programului ISPA. Celelalte pe care ni le asumăm cu toţii, administraţia deveană şi 
împreună cu dumneavoastră, vom folosi banii pe care-i avem pe reparaţii drumuri în momentul în 
care timpul va permite pentru a încerca să facem aceste reparaţii, în paralel cu o nouă procedură, o 
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nouă documentaţie pentru atribuirea prin licitaţie publică a acestor lucrări unui dezvoltator sau 
intreprinzător sau cum doriţi dumneavoastră să-l numiţi. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Viceprimar, domnule Preşedinte, cred că ar trebui să inventariem această situaţie 

pentru că ea există şi nu ne putem ascunde. Cetăţenii ne-o arată în stradă. Haideţi să inventariem, 
haideţi să vedem ce există de făcut şi să facem un program, că până la urmă asta vor cetăţenii să 
ştie, când se va rezolva problema. Dacă facem un program şi discutăm cu Hidroconstrucţia, eu 
cred că se vor rezolva problemele, dar cred că şi executivul trebuie un pic să-i împingă de la spate 
şi să vadă pe luni sau care sunt lucrările mai mari, care sunt cu anvergură mai mare, acolo unde s-a 
făcut deci există posibilitatea să refacă toate defectele care le au. Sunt bani, sunt prinşi bani pentru 
treaba aceasta, dar noi trebuie să-i împingem de la spate şi să-i forţăm să execute cât mai repede 
aceste lucrări. 

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

lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 15 februarie 2011 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Pogocsan Ferdinand                         Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


