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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 19 iulie 2007,   în şedinŃa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat de îndată în şedinŃă cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1674/2007. 

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

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. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 MulŃumesc şi eu consilierilor, că au înŃeles şi îmi cer şi eu scuze şi reprezentanŃii 
de la Timişoara, pentru că aşa cum se întâmplă în România de astăzi trebuia un document 
în plus şi anume P.U.D.-ul pentru a putea demara lucrările începând de luni. 

Dl. Teban Andronic 
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 19 consilieri. Întârzie la şedinŃă doamna MiheŃ Daniela, domnul 
Morar Marcel.     

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. 
 Dl.łonea Vasile 
 Din partea beneficiarului este cineva? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, dar domnul Stoian şi-a manifestat dorinŃa să-i reprezinte. Domnul Stoian este 
directorul general de la Macon, care în proprorŃie de 90% el îl construieşte pentru că  
firma care este antreprenorul principal, sigur îşi mută doar cei 10-15 specialişti. Toată 
lucrarea nu va dura, după cum mi-au confirmat, mai mult de 2 luni.  Foarte rapid pentru 
că terenul este plat. 

Dacă mai sunt întrebări, domnul Borbeanu a fost în comisia tehnică şi vă poate 
răspunde. 

Dl. Teban Andronic 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 13 iulie 2007 precum şi a 
procesului-verbal al şedinŃei Consiliului local. 

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul 
pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 
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Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 13 iulie 2007 insotit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 13 iulie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1618/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 30 de puncte şi 7 puncte suplimentare. 

S-au adoptat 37 de hotarari, respectiv de la nr.276-312.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 13 iulie 2007.  
Dl. Teban Andronic 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 iulie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 iulie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiect de hotărâre, privind: 

1. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 
“Amplasare Hypermarket Real, Supermarket Metro şi magazin Praktiker;   

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
II.   Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatorul 
proiect:  

1. Aprobarea noii organigrame şi a noului stat de functii precum şi pentru 
modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva;   

 
In sala au sosit si doamna consilier Mihet Daniela si domnul Morar Marcel, fiind 

prezenti 21 de consilieri.   
 
Dl. Teban Andronic 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1 suplimentar se adoptă cu 
votul majoritatii membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicata, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 se adoptă cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie.  
 

I. Proiecte de hotărâri: 
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Punctul 1  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Amplasare Hypermarket Real, 
Supermarket Metro şi magazin Praktiker;   

Dl.Bold Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Se adaugă o sponsorizare de încă un patinoar de 1500 mp în faŃa acestui complex,  

deci este donaŃie  pentru municipalitate. 
            Dl.Teban Andronic 
            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.313/2007 
Punctul 1 suplimentar  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii 

organigrame şi a noului stat de functii precum şi pentru modificarea Regulamentului de 
organizare si functionare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului 
local al municipiului Deva;   

D-na Nicula Viorica  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            Dl.Teban Andronic 
            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 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.314/2007 
Diverse 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pentru presă că este aici, deci la toŃi cei care vor cumpăra în magazinul Real la 
valoarea de peste 100 euro, li se va acorda un bilet gratuit la patinoar. Este o practică care 
se face şi în Timişoara şi Cluj. 
 Dl. łonea Vasile  
 În legătură cu zona Zăvoi, strada Retezat. Au venit nişte cetăŃeni de acolo şi mi-au 
sesizat o treabă, nu ştiu dacă este reală. Au vorbit de un drum de acces. Ei au donat 
terenul când s-a făcut, că este o zonă nouă  dar spun că drumul este 4 metri deşi în P.U.D. 
era 5. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Szots, vă rog să  ascultaŃi pentru că şi noi ieri am mai avut o discuŃie pe 
tema asta. 
 Dl. łonea Vasile  
 A mai fost o discuŃie. Ei spun că este foarte îngust. O să vină Pompierii şi nu se 
poate, blochează. Sunt 4 metri, 2 maşini de abia trec una pe lângă alta. Ei spun că  drumul 
ar fi normal de 5 metri, aşa cum a fost prevăzut şi în P.U.D. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu se mai poate modifica? 
 Dl. łonea Vasile  
 Ei sunt dispuşi să se mai ia, să se mute trotuarul, să rezolve problema. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Acolo într-adevăr este o problemă dar problema nu a fost a noastră. Când s-a 
făcut proiectul, s-a făcut pe cât s-a putut face. Acolo fiecare a cam ieşit cu jumătate de 
metru, cu 80 de centrimetrii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnul Szots,  se poate rezolva? 
 Dl. łonea Vasile  
 Da, se poate. Ei sunt pentru asta. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dacă ei sunt de acord, acceptăm suplimentarea şi costurile ca atare, că poate va fi 
ceva. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Asta înseamnă ca fiecare proprietar să doneze cel puŃin o jumătate de metru. 
 Dl. łonea Vasile  
 Donează, sunt dispuşi să doneze. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Donează, vin să facă acea hârtie şi atunci este rezolvată problema. 
 Dl.Borbeanu Simion 
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 Legea urbanismului prevede prospectul unei străzi în România de 7 metri. Nu 
există străzi sub 7 metrii. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Are regim de alee, nu are regim de stradă. Nu există spaŃiu, aşa s-a făcut proiectul 
la momentul respectiv.  
 Dacă cunoaşteŃi zona, unii şi-au făcut nişte garduri ca nişte ziduri de cetăŃi şi 
atunci nu s-a putut face drumul. 
 Dl.Teban Andronic 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
 

Deva, 19 iulie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

    Teban Andronic               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


