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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 08  noiembrie 2007,  în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2513/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul domnul Primar Mircia Muntean,  doamna 
Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 
 Dl.Ardelean Nelu 

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

anunŃându-vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 15 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl.Stan Ion, dl.Teban 
Andronic, d-na Hategan Marinela, dl.Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc. Întârzie 
la şedinŃă dl. Oană Nicolae Dorin. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean,  
doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiect de hotărâre, privind: 

1. Trecerea din domeniul public al municipiului Deva si administrarea Consiliului 
local al municipiului Deva, in domeniul public al statului si administrarea 
Ministerului Internelor si Reformei Administrative, a imobilului situat in 
municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.P, mezanin, judetul Hunedoara 
IniŃiator Primar Mircia Muntean 
 2. Trecerea sectorului de drum national DN 7- Calea Zarandului, zona de tranzit 
din proprietatea publica a municipiului Deva in proprietatea publica a statului ; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean 

              3. Modificarea art.1 din HCL 306/2007. 
IniŃiator Primar Mircia Muntean 

  Diverse 
 
NOTĂ:  În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1,2,3 se adoptă cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie 
 
 
Proiecte de hotărâri: 
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Punctul 1  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public al municipiului Deva si administrarea Consiliului local al municipiului 
Deva, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative, a imobilului situat in municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.P, mezanin, 
judetul Hunedoara. 

Dl.Jarnea Horea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate  
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.463/2007 
Punctul 2  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea sectorului  

de drum national DN 7- Calea Zarandului, zona de tranzit din proprietatea publica a 
municipiului Deva in proprietatea publica a statului; 

Dl. Jarnea Horea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
 În sală este prezent şi domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.464/2007 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 

din HCL 306/2007. 
Dl. Jarnea Horea  
Din partea compartimentului de specialitate dorim sa facem o modificare, atat in 

preambulul proiectului de hotarare cat si in continutul art.1 sa se faca modificarile potrivit 
adresei Guvernului Romaniei nr RT/6365/05.11.2007. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, tinand seama de modificarile 
compartimentului de specialitate . 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.465/2007 
 

Diverse 
Dl.Ardelean Nelu 

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

Deva, 08 octombrie 2007 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Nelu Ardelean               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 


