RAPORT DE ACTIVITATE
2013 - 2014

Viziunea strategică Deva 2020
„Ne propunem să fim un reper al eficienţei, coerenţei actului decizional si transparenţei
administrative, să susţinem crearea unei comunităţi active si dinamice, să atragem investiţii şi să
generăm proiecte de importanţă strategică pentru oraş si cetăţeni, şi toate acestea să conducă la
CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII în MUNICIPIUL DEVA.”

Prin intemediul prezentului document precum și prin multiplele acțiuni intreprinse pe parcursul
mandatului meu, am dovedit că ne dorim o comunicare deschisă și transparentă pentru a pune bazele
unui parteneriat real între Primăria Municipiului Deva și cetățeni.
Misiunea noastră este de a asigura un management performant, corect și echilibrat din punct de
vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări urbane integrate durabile şi pentru crearea
unei platforme de dezvoltare pe teren lung.
Am încercat structurarea unei echipe de profesioniști care să poată pune în aplicare această viziune
pe termen lung și considerăm că la acest capitol mai sunt multe lucruri de implementat astfel încât
eficiența actului decizional să fie mult îmbunătățită.
Anul 2014 este un an de o importanță majoră pentru dezvoltarea viitoare a Municipiului Deva,
având în vedere că este debutul exercițiului financiar 2014-2020 al întregii Uniuni Europene și ne dorim
să fim un actor important la nivel regional și national, parte al platformei-cadru pentru definirea şi
aplicarea politicilor de dezvoltare economică.
Avem un plan strategic de dezvoltare pentru următorii ani care să poată facilita creearea de noi
locuri de muncă și sprijinirea investițiilor, regenerarea urbană a municipiului, dezvoltarea educației și
protecția socială, dezvoltarea infrastructurii utilitare și a infrastructurii de turism precum și alte direcții
strategice care pun accentul pe o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Obiectivele de dezvoltare a Municipiului Deva țin cont de toate condiționalitățile de finanțare și
propun proiecte convergente, spre atingerea indicatorilor precizați în documente programatice
regionale, naționale și europene, astfel încât să ne asigurăm ca viitoarele proiecte vor fi eligibile în
următorul cadru de finanțare 2014-2020.

Parteneriatul va fi elementul determinant al tuturor acțiunilor intreprinse de municipalitate ca și
expresie a trasparenței actului decizional, parteneriat cu cetățenii, cu mediul de afaceri, cu organizațiile
neguvernamentale sau cu alte autorități publice naționale sau internaționale în scopul de a avea o
abordarea bazată pe guvernanţa pe mai multe niveluri având la baza principiile subsidiarităţii şi
proporţionalităţii.
Municipiul Deva este partener activ al autorităților județene, regionale și centrale, pentru a ne
putea asigura că interesele cetățenilor Devei sunt reprezentate echitabil și ca Municipiul Deva își va
consolida poziția de Pol de Dezvoltare Urbană pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a
regiunii.
Primarul Municipiului Deva
Petru Mărginean

I.

ATRAGERE FONDURI EUROPENE
Dezvoltarea strategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Deva pentru perioada 2014-2020:

1. Pentru prima dată, strategia Municipiului Deva este integrată cu documentele programatice la
nivel regional, național și european.
2. Dezvoltarea unui set de principii de dezvoltare durabilă, obiective strategice și domenii de
intervenție prioritare.
3. Portofoliu solid de proiecte, prioritizate, ce au fost analizate în contextul noilor surse de
finanțare Europene, pentru a avea certitudinea eligibilității.
4. Primul studiu sociologic realizat în cadrul unei strategii de dezvoltare pentru asigurarea
consultării a unei cât mai mari părți din populația municipiului și confirmarea direcțiilor de
dezvoltare în concordanță cu cerințele cetățenilor.
Strategia pentru dezvoltare durabilă a Municipiului Deva în perioada 2014-2020 se axează pe
îndeplinirea următoarelor obiective strategice:
OS1. Dezvoltarea unei economii moderne, bazată pe industrii şi tehnologii novatoare, performante şi
creative;
OS2. Dezvoltarea complexă urbană integrată, ecologică, cu conexiuni durabile şi accesibilitate
multimodală flexibilă la spaţiul economic naţional şi internaţional;
OS3. Realizarea unui portofoliu integrat de servicii de susţinere eficientă şi oportună a capabilităţilor
economice, operaţionale, de resurse umane, utilitare şi sociale ale polului urban Deva;
OS4. Optimizarea calităţii factorilor de mediu şi a eficienţei energetice prin creşterea sustenabilă,
promovarea energiilor regenerabile şi managementul proactiv al situaţiilor de risc;
OS5. Potenţarea economică şi socială a localităţilor rurale prin abordarea integrată a acestora, axată
pe susţinerea elementelor de complementaritate cu mediul urban;
OS6. Realizarea nodului convergent turistic Deva, prin valorificarea integrată, inteligentă şi durabilă a
potenţialului turistic şi cultural, propriu şi zonal;
OS7. Modernizarea managementului şi administraţiei publice locale la nivelul standardelor europene.
Obiectivele tematice sunt transpuse în priorităţi de investiţii specifice pentru fiecare fond în
parte. La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de Cadrul
Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri europene: Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European Maritim şi pentru Pescuit (FEMP).

Proiecte prioritare propuse spre finațare din fonduri europene:
Nume proiect

Valoare
estimată

Prioritate

Durata
proiectului/luni

Complex Muzeal, Parc Tematic - „Transilvania – spaţiu de interferenţă a
civilizaţiilor globale” (PROIECT STRATEGIC REGIONAL)

50,000,000

1

36

Parc de distracţii şi agrement Thesys Park (PROIECT STRATEGIC REGIONAL)

50,000,000

1

48

7,500,000

1

18

5,000,000

1

18

3,000,000

1

12

13,000,000

1

24

Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public

8,000,000

Reţea municipală de comunicaţii prin fibra optica - NetCity
Regenerare urbană prin dezvoltarea de locuri de parcare modulare şi
eliberarea de autoturisme şi redarea grădinilor de bloc cetăţenilor prin
dezvoltarea de spaţii verzi, locuri de joacă, spaţii de recreere pentru adulţi şi
seniori

6,500,000

1
1

18
18

4,500,000

1

12

Sala Polivalenta Deva – Complex pentru dezvoltarea mişcării sportive în
Municipiul Deva şi zonele limitrofe

8,500,000

1

24

Realizare complex de agrement Zona Bejan

2,000,000

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice aflate în proprietatea
municipiului Deva
Reabilitarea şi punerea în valoare a Conacului Barcsay Acaţiu din municipiul
Deva - Bârcea Mică

9,000,000

1
2

12
36

8,500,000

2

24

1,500,000

3

24

Reabilitare drumul naţional 7
Piste biciclişti şi sistem integrat de închiriere biciclete prin amenajarea de
centre de preluare şi predare electronice
Legătura rutieră directă la autostrada A1 pentru facilitarea conexiunii reţelei
de drumuri a Municpiului Deva la reţeaua TEN – T a Uniunii Europene

4,500,000

2

12

2,500,000

1

12

2,500,000

1

12

Reabilitarea Colegiului Ion Mincu

2,500,000

Reabilitarea Şcolii Gimnaziale Andrei Şaguna

1,500,000

Reabilitarea Şcolii Andrei Mureşanu

1,000,000

500,000

2
2
2
2
2
2
2

24
24
24
18
18
18
12

1,200,000

1

12

250,000

1

12

2,500,000

2

6

Reabilitarea zonei urbane “Dealul Cetăţii”, monument al naturii şi istoric cu
valoare turistică ridicată din municipiul Deva - refuncţionalizarea incintei I
Regenerarea urbană a Pieţei Unirii (Parcare subterană şi revitalizare spaţiu
urban)
Reabilitarea şi revitalizarea centrului istoric Str. 1 Decembrie
Regenerare urbană a zonei centrale cuprinsă între Piaţa Arras şi B-dul A. Iancu
pe B-dul Decebal.

Reabilitare Gradiniţa str. Scărişoara PP 2

900,000

Reabilitare Gradiniţa str. A.Vlaicu PP6

1,500,000

Reabilitare Creşa Deva

1,200,000

Extindere sistem de supraveghere video urbană
Extindere sistem de trafic management rutier şi integrare sistem de ciclo
turism
Crearea unui centru de informare pentru investitori şi elaborarea unui Ghid
local
Îmbunătățirea coeziunii între modern și conceptul medieval al orașului prin
dotarea cu mobilier urban adecvat

1,200,000

1

12

1,500,000

1

12

Sistem informatic integrat pentru îmbunătăţirea eficienţei Poliţiei Locale

800,000

Portal informatic de promovare turistică şi informarea cetăţenilor
Aplicaţie informatică urmărire şi monitorizare a investiţiilor şi proiectelor
Primăriei

150,000

1
1

12
8

100,000

1

12

2,000,000

24
18

Sistem de informare publică şi interacţiune cu cetăţenii de tip Info-Chioşc
Sistem integrat de monitorizare şi management al utilităţilor publice şi
reducerea consumurilor

Adoptarea unor servicii dedicate de comunicare personalizată cu cetăţenii
Sistem informatic integrat de management a resurselor administraţiei publice
(de tip ERP)
Implementarea unei infrastructuri de acces public la Internet (tip Free
Internet Acces - Free HotSpot) în spaţii publice

300,000

3
1

400,000

1

12

150,000

2

6

Sistem informatic geografic complex (de tip GIS)

150,000

8,000,000

1
2

12
24

100,000

2

12

Alimentare cu apă și canalizare incinta I Dealul Cetăţii

500,000

Sistem informatic modern de management a documentelor (tip DMS)
Implementarea sistemului de video-conferinţă şi sistem multimedia la sediul
Primăriei şi la instituţiile subordonate, inclusiv interfaţarea cu sistemele
operatorilor de utilităţi

120,000

2
3

6
12

400,000

1

12

Servicii sociale pentru sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în dificultate

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea instituţiilor de învăţământ
Dezvoltarea şi implementarea Registrului Agricol şi a portalului informatic de
interacţiune cu cetăţenii

II. PROIECTE
Obiective de investiții finalizate șI finanțate din buget local:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Bârcea Mică;
Amenajare 7 locuri la joacă pentru copii;
Canalizare și modernizare str.Bucovinei din Deva;
Modernizare str. Scurtă în satul Cristur;
Modernizare str. Sârni în satul Cristur;
Lucrări de intervenție în vederea înlăturării efectelor produse de alunecarea terenului la blocul
47, Deva;
Amenajare curte interioară la "Adăpost de urgență pe timp de noapte";
Regularizarea canalului de pe str. Primăverii;
Executarea de rampe pentru persoanele cu dizabilități în majoritatea intersecțiilor din Deva;
Reabilitare pod peste Râul Cerna în localitatea Bârcea Mică;
Alimentare cu apă și canalizare a locuințelor aflate pe șoseaua Hunedoarei de la intersecția str.
Gării din Cristur până la Macon;
Gestionare lucrări de reparații publice:

A fost întocmit proiectul de hotărâre în vederea modificării documentației tehnico economice
pentru Întreținere și reparații străzi, alei carosabile, trotuare și drumuri pe raza municipiului Deva;
12. Au fost întocmite graficele lucrărilor de reparaţii pe anul 2013;
13. Au fost lansate comenzi de lucru conform graficelor aprobate;
14. Au fost date comenzi pentru marcaje rutire şi montare/demontare de indicatoare de circulaţie;
15. Au fost verificate şi recepţionate lucrările în teren de către personalul acestui compartiment;
16. Au fost verificate situaţiile de lucrări şi vizate facturile emise;
17. Au fost emise 132 de autorizaţii de spargere pe raza municipiului Deva, aceste spargeri fiind şi
verificate ulterior dacă au fost readuse la starea iniţială;
18. Au fost întocmite şi transmise la sesizări/reclamații din partea persoanelor fizice și juridice
privind activitatea compartimentului.
Obiective în curs de execuție în anul 2014
1. Lucrări exterioare la Bl 1 Str. M. Eminescu
2. Lucrări de intervenție în vederea înlăturării efectelor produse de alunecarea terenului la blocul
47 - Aleea Teilor
3. Reabilitare loc joacă în Progresul, Str. Griviței
4. Reabilitare loc joacă pe Str. Împăratul Traian
5. Reabilitare loc joacă pe Aleea Neptun (Vânătorul și Pescarul)
6. Reabilitare loc joacă pe Str. Minerului (Uzo Balcan)
7. Reabilitare loc joacă pe Str. Mihai Eminescu (Maxxa)
8. Reabilitare loc joacă pe Str. Scărișoara
9. Extindere Str. Gheorghe Lazar
10. Amenajare drum de legatură între Str. 1 Mai și Str. Titu Maiorescu

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Alimentare cu apă și canal la intersecția str.Gării cu sos. Hd-Cristur
Amenajări rigole în Archia
Reabilitare pod peste râul Cerna în Bârcea Mică
Alimentare cu apă și canal incinta I Dealul Cetății
Întreținere, achiziționare, montare și înlocuirea indicatoarelor de circulație în municipiul Deva
Refacerea marcajelor rutiere longitudinale și diverse pe străzile din municipiul Deva
Întreținere, reparații străzi, alei carosabile, trotuare și drumuri de pe raza municipiului Deva
Amenajare teren sport în incinta Colegiului Tehnic Transilvania Deva
Modernizare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania, Scoala Generală Eminescu - Petofi
Amenajare teren sport la Liceul de Arte Sigismund Toduță – locația A- Str. Ciprian Porumbescu,
nr. 1
Amenajare teren sport la Liceul de Arte Sigismund Toduță – locația B- Str. Avram Iancu
Modernizare teren sport la Liceul Pedagogic Sabin Dragoi
Amenajare teren de sport Școala Generală Regina Maria
Modernizare teren de sport Școala Andrei Mureșanu
Modernizare teren sport la Liceul teoretic Grigore Moisil
Modernizare teren sport Liceul Teoretic Traian
Ridicarea la nivel a 85 capace cămine de vizitare canalizări și a 90 grătare, guri de scurgere ape
pluviale în muncipiul Deva
Obiective de investiții finanțate din fonduri europene:

Implementarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional:
1. ,,Reabilitarea zonei urbane <Dealul Cetăţii>, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică
ridicată din Municipiul Deva”;
2. „Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană a municipiului Deva”;
3. „Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva”;
4. ,,Reabilitarea parcului municipal Cetate”;
5. ,,Adăpost de urgenţă pe timp de noapte”
6. „Reabilitare spaţiu urban în zona centrală a municipiului Deva, strada Avram Iancu şi trotuar
adiacent parcului Cetate Deva”
7. ,,Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic
Energetic Dragomir Hurmuzescu”.
8. ,,Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public din zona Parcului I.C. Brătianu”




Implementarea proiectului ,,Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea
resurselor de energii regenerabile”, finanţat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin
Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi
energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.
Obţinerea documentaţiilor tehnice - faza Studiu de fezabilitate sau DALI, PT + DE, DTAC, etc.,
necesare completării cererilor de finanţare în vederea accesării liniilor de finanţare deschise,
precum şi întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea acestora de către Consiliul
local al municipiului Deva;






Redactarea cererilor de finanţare aferente proiectelor, precum şi participarea la alte apeluri
de cereri de finanţare pentru proiecte finanţate de Guvernul României;
Depunerea proiectelor la Autoritatea Finanţatoare, răspunderea la toate clarificările primite în
etapele de evaluare a proiectelor, încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă în
vederea implementării proiectelor;
Alte activităţi specifice Biroului programe dezvoltare, conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului local al municipiului Deva.

Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la
obiectivele autorităţii şi/sau instituţiei:
1.
Proiectul ,,Reabilitarea zonei urbane <Dealul Cetăţii>, monument al naturii şi istoric cu
valoare turistică ridicată din Municipiul Deva” este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
- valoare totală proiect: 39 855 422,58 lei;
- valoare finanţare solicitată: 25 325 368,34 lei.
În prezent proiectul se află în implementare.
2.
Proiectul ,,Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană a municipiului Deva”
este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
- valoare totală proiect: 3 502 934,80 lei;
- valoare finanţare solicitată: 2 761 649,80 lei.
Prezentul proiectul este finalizat.
3.
Proiectul ,,Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva” este
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
- valoare totală proiect: 17 074 678,00 lei;
- valoare finanţare solicitată: 13 114 026,80 lei.
Prezentul proiectul este finalizat.
4.
Proiectul ,,Reabilitarea parcului municipal Cetate” este finanţat de Uniunea Europeană
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
- valoare totală proiect: 5 347 761,72 lei;
- valoare finanţare solicitată: 4 235 384,70 lei.
Prezentul proiectul este finalizat.

5.
Proiectul ,,Adăpost de urgenţă pe timp de noapte” este finanţat de Uniunea Europeană
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Îmbunătăţirea structurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale.
- valoare totală proiect: 1 954 330,36 lei;
- valoare finanţare solicitată: 1 487 932,53 lei.
Prezentul proiectul este finalizat.
6.
Proiectul „Reabilitare spaţiu urban în zona centrală a municipiului Deva, strada Avram
Iancu şi trotuar adiacent parcului Cetate Deva” este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană.
- valoare totală proiect: 5 356 801,88 lei;
- valoare finanţare solicitată: 4 111 977,49 lei.
Prezentul proiectul este finalizat.
7.
Proiectul ,,Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public din zona Parcului I.C.
Brătianu” este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de
intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
- valoare totală proiect: 37 980 165,52 lei;
- valoare finanţare solicitată: 31 608 287,47 lei.
8.
Proiectul ,,Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a
Colegiului tehnic energetic Dragomir Hurmuzescu” este finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.4., Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale.
- valoare totală proiect: 15 539 215,81 lei;
- valoare finanţare solicitată: 12 319 771,11 lei.
În prezent proiectul se află în implementare.
9.
Proiectul ,,Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de
energii regenerabile” este finanţat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Fondului
pentru Mediu în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire
cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.
- valoare totală proiect: 3 552 266,60 lei;
- valoare finanţare solicitată: 2.841.813,28 lei.
În prezent proiectul este finalizat.
10.
Pentru finanţare de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul
major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe au
fost depuse şi se află în faza de evaluare următoarele proiecte:
-

,,Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe
din municipiul Deva - bl.41 - str. Minerului, bl.15 – str. N.Bălcescu şi bl.E8 – Aleea Crinilor)”

- valoare totală proiect: 1 703 218,00 lei;
- valoare finanţare solicitată: 975 488,40 lei.
-

,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe
M3 de pe Al.Crizantemelor din municipiul Deva”
valoare totală proiect: 1 292 631,00 lei;
valoare finanţare solicitată: 741 474,00 lei.

-

,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe
64 de pe Al. Streiului din municipiul Deva”
valoare totală proiect: 1 946 863,00 lei;
valoare finanţare solicitată: 1 144 833,60 lei.
Obiective noi propuse cu finanțare din bugetul local :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Reabilitare loc joacă pe Aleea Neptun
Reabilitare loc joacă pe Aleea Muncii (ITM)
Reabilitare loc joacă pe Aleea Păcii (lângă Școala Andrei Șaguna)
Reabilitare loc joacă pe Calea Zarandului, intersecție cu Str. Mărăști
Reabilitare loc joacă pe Str. Saturn
Reabilitare loc joacă pe Aleea Patriei
Reabilitare loc joacă pe Str. Zavoi Bl. 9
Reabilitare loc joacă pe Aleea Constructorilor
Amenajare loc de joacă în cartier Viile Noi - Str. Mercur
Amenajare loc de joacă în satul Sântuhalm
Amenajare loc de joacă pe Aleea Armatei
Amenajare loc de joacă pe str. M. Eminescu, bl. 19B, 18, 20
Amenajare loc de joacă pe Aleea Anemonelor
Reamenajare parcare în zona IPH
Reamenajare scuar în fața Hotelului Sarmis
Reamenajare scuar pe B-dul 22 Decembrie, între sensul giratoriu de la P-ța Arras și
intersecția cu B-dul Nicolae Bălcescu
Reamenajare scuar pe B-dul Nicolae Bălcescu
Pista de biciclete str. Zarandului
Terenuri de minibaschet
Regularizare curs valea Bejan
Amenajare izvor zona Bejan
Amenajare izvor intrare Deva dinspre Arad
Amenajare trotuare pe Str. Zavoi
Amenajare zona recreere pensionari

III. MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE






monitorizarea activității serviciilor comunitare de utilități publice – 100%;
asigurarea conformității clauzelor contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de
utilități publice cu prevederile legislației în vigoare - 100%;
monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, în ceea ce privește crearea,
dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau
privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice – 100%;
întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetul pe anul 2013 a cheltuielilor
privind asigurarea serviciilor de utilități publice și a investițiilor aferente activității biroului 100%;

IV. MANAGEMENTUL ILUMINATULUI PUBLIC






S-a verificat și urmărit modul de îndeplinire a clauzelor prevăzute în contractul de concesiune al
Serviciului de iluminat public - „modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelelor de iluminat
public”, precum și întreținerea și menținerea echipamentelor aferente sistemului de iluminat
public”;
Pe tot parcursul anului 2013 s-au înlocuit și întreținut corpurile de iluminat și echipamentele
aferente sistemului de iluminat public defecte, distruse prin accidente sau vandalizate;
S-a realizat iluminatul ornamental cu ocazia sărbatorilor de iarnă în Municipiul Deva;
S-au inventariat bunurile care aparțin sistemului de iluminat public destinate serviciului de
iluminat public aflate în gestiunea S.C. Enel Distribuție Banat S.A., în vederea includerii acestora
în cadastrele imobiliare edilitare ale municipiului Deva;

V. SALUBRIZARE ȘI ÎNTREȚINERE ZONE VERZI










S-a verificat și urmărit modul de îndeplinire a clauzelor prevăzute în contractul de concesiune a
serviciului public de salubrizare al municipiului Deva;
S-a verificat asigurarea curățeniei și igienizării piețelor domeniului public al municipiului Deva;
S-a controlat buna întreținere a spaților verzi, a bazelor de agrement și sport, terenurilor de
joacă pentru copii, fântânilor arteziene, izvoarelor publice;
S-au organizat campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
Au fost plantate etapizat în zonele verzi din municipiul Deva cca 23.000 buc. panseluţe şi 40.000
buc. flori anuale produse în sera proprie. Au fost amenajaţi cca. 10.000 mp gazon în Parcul Bejan
şi în alte aliniamente - scuaruri, sensuri giratorii, etc.
În perioada octombrie – noiembrie 2013 s-au plantat un număr de 7.000 buc. trandafiri, în
municipiul Deva.
În anul 2014 se vor planta aproximativ 11000 bucăţi de trandafiri;
De la începutul anului 2014 și până în prezent au fost plantate 520 bucăți de tei, 800 bucăți de
tuia și 100 de bucăţi de arbori de diferite sortimente ;

VI. PROTECTIA MEDIULUI





S-a urmărit și verificat modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Notele de Constatare a Gărzii
Naționale de Mediu;
S-a participat alături de cei de la Garda Națională de Mediu la efectuarea de controale pe raza
administrativă a municipiului Deva;
S-a participat la recepția lucrărilor de salubrizare, dezinsecție, deratizare, dezinfecție, ecarisaj,
zone verzi;
S-au organizat campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice,
precum şi de materiale reciclabile (plastic, hârtie);

VII. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI






S-a urmărit permanent modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către cei doi
operatori de transport pulic local din municipiul Deva;
S-a asigurat distribuirea de tichete și legitimații gratuite pentru pensionarii ce au venituri sub
800 lei/lună și pentru persoanele ce beneficiază de aceste bilete în virtutea H.C.L. 45/2009;
S-au constatat și aplicat sancțiuni transportatorilor ce execută transport public local în
municipiul Deva pentru nerespectarea de către aceștia a obligațiilor ce le revin conform
contractului pe care l-au încheiat cu Primăria Deva;
S-a participat împreună cu Poliția locală la controale pe mijloacele de transport în comun din
municipiul Deva.

VIII.




TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

S-a preluat și verificat legalitatea documentației în vederea obținerii autorizației de transport în
regim de taxi și autorizației de taxi;
S-au vizat autorizațiile de transport persoane/bunuri în regim de taxi și cele de taxi;
S-a verificat termenul de valabilitate a autorizației și prelungirea acesteia în funcție de solicitare.

IX. INFORMARE A CETĂȚENILOR






Activitatea compartimentului în anul 2013-2014 a constat în următoarele: informarea
cetățenilor în diverse domenii de activitate în vederea întocmirii dosarelor pentru obținerea
documentelor solicitate, acordare consultanță cetățenilor în vederea rezolvării problemelor ce
intră în atribuțiile primăriei, înregistrarea solicitărilor, sesizărilor și petițiilor primite în vederea
rezolvării problemelor ce intră în atribuțiile primăriei, eliberarea de adrese, acorduri, autorizații
către cetățeni, expedierea documentelor atât interne cât și externe, ridicarea corespondenței
de la oficiile poștale.
Situația documentelor înregistrate în cursul anului 2013: totalul documentelor înregistrate în
anul 2013 este de 43541 documente, iar în anul 2014 până în prezent este de 23000 .
Totalul sesizărilor și petițiilor depuse la Primăria Deva în cursul anului 2013 au fost de 280, față
de 420 în cursul anului 2012.
În baza Legii nr.544/2001 au fost depuse un număr de 51 de solicitări dintre care 42 au primit
răspuns favorabil, una dintre solicitări a fost respinsă fiind exceptată de la lege, iar celelalte nu
au făcut obiectul legii. Dintre aceste solicitări, 39 au fost pe suport de hârtie și 12 pe suport
electronic. Majoritatea răspunsurilor au fost comunicate petenților pe suport electronic.

X. ADMINISTRARE PIEȚE, TÂRGURI, CANTINĂ












La începutul anului 2013 au fost aprobate prin HCL nr.58/2013 și HCL nr.27/2013 sumele
necesare pentru reparațiile la parterul Cantinei sociale cu sediul pe str.Titu Maiorescu, nr. 24,
din Deva și pentru reamenajarea celor trei piețe agroalimentare: Piața Cioclovina, Kogălniceanu
și Dacia, aflate în administrarea SPAPTC.
Sunt asigurate maxim 400 de porții/lună, alocându-se 9 lei/porție potrivit HCL nr.4/2012. În luna
decembrie a anului 2013 s-au acordat pachete cu alimente pentru fiecare beneficiar de servicii
de cantină socială.
Prin HCL nr.288/2013, imobilul teren din vecinătatea Parcului Bejan din Deva, a trecut în
administrarea serviciului, având regim juridic de piață deschisă pentru vânzarea diverselor
produse - alimentare și nealimentare. Imobilul a fost preluat fără dotări sau utilități, terenul
fiind cu suprafața parțial împrejmuită.
Au fost preluate în administrare 12 bucăți căsuțe de lemn și 19 mese de lemn de la un alt
serviciu din subordinea Consiliului Local - SPIGM - care au fost depozitate în același spațiu al
Pieței Bejan.
S.P.A.P.T.C. Deva a organizat noi ediții ale Târgului virșlilor în luna iunie (2013 și 2014), Zilei
Recoltei în septembrie 2013 și a Târgului de Crăciun în luna decembrie 2013.
În lunile de vară a fost coordonată și supravegheată activitatea de comercializare pepeni direct
de la producători, în cele zece puncte din oraș în care aceștia au avut accesul și dreptul de a
vinde aceste produse. Față de anii anteriori, nu s-a acceptat așezarea comercianților în afara
locurilor prestabilite și s-au instituit reguli minime pentru desfășurarea unui comert civilizat,
conform HCL nr.65/2013.

XI. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI – POLIȚIA LOCALĂ
1. Serviciul Ordine Publică:
- acțiuni organizate
73
- din care 26 - cu Poliția Română
5 - cu Jandarmeria
33 - cu Poliţia TF
- stări conflictuale aplanate
106
- patrulări - pedestre
813
- auto
415
- auto zone limitrofe
137
- verificat cetățeni- asociații de locatari
26
- participări ședințe asociații de propietari
9
- măsuri de odine publică - instituții de învățământ - tot timpul pe perioada cursurilor
- acțiuni de verificare și depistare elevi care nu frecventează școlile împreună cu reprezentanții
acestora:
- practicare jocuri de noroc
26
- depistare elevi minori care consumau băuturi alcoolice
38
- societăți comerciale notificate și controlate - băuturi alcoolice minori
44
- practicare jocuri de noroc minori 21
- infracțiuni constatate
38
- infractori prinși și predați Poliției Române
15

- cerșetori identificați și sancționați
- persoane fără adăpost depistate și îndrumate spre domiciliu
- acțiuni însoțire personal primărie
- minori fără supraveghere depistați și predați centrului de primire minori
- măsuri de ordine publică cu ocazia manifestărilor cultural – artistice
- sesizări telefonice soluționate
- sesizări scrise soluționate
- persoane legitimate
- persoane primite în audiență
- persoane avertizate verbal
- sancțiuni aplicate: 1133
amenzi
avertismente

2. Serviciul Circulatie pe Drumurile Publice:
- sancțiuni aplicate: 1387

275
265
62
33
106
295
137
808
97
893
768
365

712
675
- sesizări telefonice soluționate
368
- sesizări scrise soluționate
91
- persoane primite în audiență
726
- măsuri cu ocazia manifestărilor cultural – artistice
115
- mașini blocate
179
- mașini ridicate
245
- măsuri pentru mașinile fără stăpân
26
- fluidizarea și monitorizarea traficului rutier în zonele instituțiilor de învățământ – zilnic
- măsuri cu ocazia lucrărilor de asfaltare și marcare drumuri publice
36
- măsuri cu ocazia lucrărilor de toaletare arbori
19
- monitorizare și măsuri cu ocazia căderilor de precipitații iarnă - polei, zăpadă 28
3. Compartimentul Disciplina în Construcții:
- reclamații scrise soluționate
- reclamații telefonice soluționate
- verificare societăți panouri publicitare
- autorizații construire terase verificate
- participări la acțiuni de demolare
- verificări autorizații construire
- sancțiuni aplicate: 18

4. Compartimentul Protectia Mediului:
- verificări transport și depozitare deșeuri
- verificarea albiilor râului Mureș
- verificări contracte salubritate
- sesizări telefonice soluționate
- sesizări scrise soluționate

amenzi
avertismente

amenzi
avertismente

101
35
29
25
5
105
16
2

33
19
65
25
26

- sancțiuni aplicate: 10

amenzi
avertismente

5. Compartimentul Activitate Comercială:
- verificări activități comerciale stradale
- verificări activități comerciale piețe – agroalimentare
- verificări valabilitate autorizații de funcționare
- verificări respectare autorizație - program funcționare, produse comercializate
- verificări comercianți cu ocazia manifestărilor cultural – artistice
- sesizări telefonice soluționate
- sesizări scrise soluționate
- verificări persoane fizice autorizate
- sancțiuni aplicate: 136
amenzi
avertismente
TOTAL SANCŢIUNI 2684
Amenzi
1535
Avertismente
1149

4
6

337
472
735
325
252
36
55
987
35
101

XII. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
















Pentru realizarea obiectivelor propuse, Direcția de asistență socială Deva și-a desfășurat
activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:
De prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare, beneficiază familiile și persoanele singure cu venituri reduse sau fără nici un venit.
De ajutorul social au beneficiat un număr mediu de 176 familii și persoane singure din
municipiul Deva.
Pentru prevenirea marginalizării sociale și limitarea situațiilor de dificultate în care s-au aflat
anumite persoane și familii, s-au acordat ajutoare de urgență conform criteriilor stabilite prin
hotărâre a Consiliului local Deva unui număr de 236 familii/persoane, în cuantum de 225.100
lei.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în
perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, pentru familiile și persoanele
singure beneficiare de ajutor social care folosesc pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și
combustibili petrolieri, s-a acordat ajutor pentru încălzirea locuinței în cuantum de 58 lei/lună/
familie, de acest ajutor beneficiind un număr de 142 familii.
În baza aceluiași act normativ s-au acordat ajutoare pentru încălzirea locuinței unui număr de
1468 familii și persoane singure care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, gaze
naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
Totodată în baza art.42 alin.4 a aceleași Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un
număr mediu de 394 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizație lunară.
În anul 2013 un număr mediu de 350 de persoane au beneficiat de masă gratuită la Cantina de
ajutor social,
În anul 2013 s-a finalizat obiectivul de investiție “Adapost de urgență pe timp de noapte” și a
fost preluat în cadrul Direcției de asistență socială Deva. De serviciile acestuia beneficiază
persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Deva.
“Adăpostul de urgență pe timp de noapte“ furnizează servicii de găzduire pe perioadă
determinată, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere şi reintegrare socială, în





concordanţă cu nevoile individuale identificate.
În cadrul Direcției de asistență socială Deva s-a înființat Centrul de Zi ,,Clubul Seniorilor”, care
oferă posibilitatea vârstnicilor de a socializa, de a-și petrecere în mod activ şi plăcut timpul liber
și de a se implica în viaţa comunităţii.
S-au întocmit un număr de 144 referate pentru acționarea în judecată a chiriașilor pentru
neplata chiriilor și a taxelor restante și s-a solicitat recuperarea debitelor și evacuarea acestora
din locuințe.

XIII. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
În cadrul Biroului administrare telecabină și patinoar pe tot parcursul anului 2013 s-au
desfășurat următoarele activități:
Telecabină
La Telecabină zilnic s-au făcut următoarele verificări:











Cabina: Curățat cabina cu o perie/mătura/mop, verificat mişcări uşi, verificat funcţionare
fotocelulă, verificat funcționarea deschizătorului uşilor, verificat iluminatul în cabină;
Şasiu: Verificat şasiu, colectorul de curent, dispozitivul antiîngheţ;
Staţii: Verificat cantul de ghidare al uşii să fie curat fară mizerie, zăpadă sau gheaţă, verificat
uşurinţa mişcării uşilor, verificat dacă uşile staţiilor sunt închise şi blocate atunci când cabina nu
este în staţie;
Puţul: Iarna curăţarea următoarelor piese de zăpadă şi gheaţă: întrerupător magnetic, limitatori,
pâlnia alimentării electrice;
Dispozitivul de tensionare: Verificat căruciorul glisant şi greutatea de tensionare să se mişte
lejer;
Contragreutate: Verificat contragreutatea la zgomote speciale şi jocuri, verificat poziţia
răzuitorului de gheaţă;
Calea de rulare: Verificat dacă sunt obstacole ca ramuri, copaci, pietre, materiale, etc. pe
traseu/calea de rulare, verificare depunere de gheaţă/zăpadă din zona de
acţionare/contragreutăţii, verificaresistem de încălzire al alimentării electrice;
În luna noiembrie angajaţii biroului împreună cu firma de service şi un reprezentant al firmei
producătoare din Austria au schimbat cele 10 cabluri de tracţiune din oţel diametru
11,0/1x9/1570 deoarece cele vechi au ajuns la un grad ridicat de uzură, totodată s-a schimbat și
roata de pe redactor care pune în mișcare cablurile ce tractează cabina şi contragreutatea.
Patinoar
În luna noiembrie 2013 s-a pregătit spaţiul în care funcţionează patinoarul:





S-au montat prelate în jurul patinoarului pentru a limita curenții de aer;
A fost montată instalaţia de sonorizare şi iluminat ambiental;
A fost instruit personalul deservent de către firma producătoare a instalației de patinoar



Locuri de Joacă:
La data de 01 iunie 2014, Serviciul Cadastru a dat spre funcționare 2 noi locuri de joacă pentru
copii: Loc de Joacă Cetate (lângă telecabină) și Căsuța Veselă (situată în Parcul municipal Cetate)

XIV. EVENIMENTE CULTURAL -SOCIALE



















De Sfintele Sărbători Pascale a fost organizat și promovat un mini-târg, cu produse specifice
sărbătorii creștine;
În perioada 05-12 mai 2013 și în perioada 02-04 mai 2014 s-a desfășurat evenimentul: Zilele
Devei – spectacole de muzică populară, ușoară, parade, etc;
de Ziua Copilului, 1 iunie 2013 și 1 iunie 2014 au fost pregătit surprize pentru copii: dulciuri,
baloane și spectacole pentru aceștia;
În perioada 07-09 iunie 2013 și 06-09 iunie 2014 s-a desfășurat Festivalul Virșlilor, eveniment de
promovare a mâncărurilor tradiționale din județul Hunedoara;
În data de 14.06.2013 municipalitatea Deva a primit vizita doamnei ministru a IMM-urilor, Maria
Grapini;
În perioada 05-10 iulie 2013, s-a desfășurat evenimetul Opera Nights, la care au fost prezente
delegații străine: doamna ambasador a Sloveniei și domnul ambasador al Franței;
Odată cu hotărârea de consiliu local prin care se închidea centrul orașului în weekend, Primăria
Deva a încheiat contracte de colaborare cu ONG-uri și cu Direcția de Tineret și Sport a județului
Hunedoara pentru a oraganiza diferite acțiuni: sport, teatru de stradă, concursuri;
A fost susținută campania de curățenie, Let’s do it România, municipiul Deva câștigând detașat
competiția în județul Hunedoara;
În perioada 27-29 septembrie: 2013, a fost organizat spectacolul-eveniment: Ziua Recoltei,
ediția II și acest eveniment s-a bucurat de vizita ministrului Agriculturii, Daniel Constantin;
Municipiul Deva a intrat în “bătălia” pentru “Oraşul Reciclării” alături de mai multe municipii şi
oraşe importante din ţară. Competiţia “Oraşul Reciclării” a fost lansată de Eco-Rom Ambalaje,
companie deţinătoare a licenţei “Punctul Verde” în România şi cea mai importantă organizaţie
de preluare de la agenţii economici a obligaţiei de reciclare şi valorificare a deşeurilor de
ambalaje. În acest proiect s-au înrolat 20 locaţii-cheie, în care Eco-Rom Ambalaje susţine
dezvoltarea serviciilor de colectare selectivă şi anume: Alexandria, Arad, Bacău, Baia Mare,
Braşov, Cluj, Craiova, Deva, Focşani, Iaşi, Mediaş, Roman, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Slobozia,
Târgu Jiu, Tulcea, Zalău, inclusiv Sectorul 1 şi Sectorul 6 Bucureşti. Municipiul Deva a luat
premiul pentru cea mai bună mediatizare a evenimentului;
Luna decembrie 2013 a fost o lună plină cu evenimente: Târgul de Iarnă, care s-a desfășurat în
perioada 01.12.2013-31.12.2013, Ziua Națională a României și Revelionul;
În data de 12.12.2013, a avut loc premierea cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsnicie,
oferindu-le acestora flori, diplome și bani;
În data de 19.12.2013, a avut loc festivitatea de premiere a celor 20 elevi deveni care au obţinut
în cursul anului 2012-2013 premii la olimpiadele şi concursurile internaţionale. Cu acest prilej, au
fost răsplătiţi şi cei 9 profesori care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe. Premiile
au constat în bani, diplome şi flori care au fost înmânate de către conducerea Primăriei şi de
către consilierii locali. În acest an cu ajutorul unor sponsori, Primăria municipiului Deva și
Consiliul local Deva au putut să îi premieze și pe elevii și profesorii cu rezultate deosebite la
olimpiadele naționale;
Luna decembrie 2013 a adus la Primăria municipiului Deva un total de 1565 de colindători;
În perioada 28-29 iunie 2014 Primăria municipiului Deva a fost parteneră la evenimentul de
promovare a Cetății Deva - Pro Istoria Fest 2014.

