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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 30 octombrie 2007,   în şedinŃa  deîndată 

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.2361/2007. 

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

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Inisconi Ioan, directori precum şi şefi ai serviciilor 
şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

D-na Luchian Mirela 
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 13 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dna Mihet Daniela, dna 
Hategan Marinela,  dnul Toth Andrei, dnul Stan Ion, dnul Kovacs Francisc. Întârzie la 
şedinŃă dnul Ghergan Florian, dnul Panduru Carol şi dnul Morar Marcel.     

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Inisconi Ioan, 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. Aprobarea implementarii proiectului “Parcul Bejan – Deva”, finantat de catre 
Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor – Administratia Fondului pentru 
Mediu din Fondul pentru Mediu;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
2. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire “Locuinta familiala P+M imprejmuire”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

4. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
“Statie de betoane si depozit materiale de constructii” Deva, str.Depozitelor, 
f.n.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
  Diverse 
 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatorul 
proiect:  
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1. Acordarea unor prime speciale sportivilor de la CS Body Gym Deva;   
D-na Luchian Mirela 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-4, punctul suplimentar se 
adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. 
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

implementarii proiectului “Parcul Bejan – Deva”, finantat de catre Ministerul Mediului şi 
Gospodaririi Apelor – Administratia Fondului pentru Mediu din Fondul pentru Mediu;  

D-na Camelia Rosca 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
D-na Luchian Mirela 
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Vreau să fac o precizare. Nu se mai numeşte “Ministerul Mediului şi Gospodaririi  

Apelor“,  se numeşte “Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile”. Deci, solicit să se 
corecteze titulatura în materialele prezentate. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând seama de corectura 
solicitată de doamna Mermezan Ana. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.455/2007 
Punctul 2  

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

bugetului general pe anul 2007. 
D-na Nutu Silviana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
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D-na Nicula Viorica 
Prin  H.G. nr. 1285/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din  

bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului pe  anul 2007, pentru finanŃarea unor cheltuieli de capital pentru 
unităŃi de învăŃământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, municipiului Deva i se repartizează suma de 725,00 mii lei, astfel: 

- Grupului Şcolar “Teglas Gabor” suma de 500,00 mii lei; 
- Colegiul NaŃional “Decebal” suma de 75,00 mii lei; 
- Liceul Pedagogic “Sabin Drăgoi” suma de 75,00 mii lei; 
- Şcolii Generale “Regina Maria” suma de 75,00 mii lei. 
Prin urmare, valoarea bugetului local se majorează atât la partea de venituri cât şi  

la partea de cheltuieli cu suma de 725,00 mii lei, de la 119.843,00 mii lei la 120.568,00 
mii lei.  

Solicităm suplimentarea atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu 
aceste fonduri. 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia  de buget a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând seama de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 10 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 11 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.456/2007 
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Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire “Locuinta 
familiala P+M imprejmuire  

D-na Olga Predoiu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate  
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            În sală este prezent şi domnul consilier Ghergan Florian. 
            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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.457/2007 
Punctul 4  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Statie de betoane si 
depozit materiale de constructii” Deva, str.Depozitelor, f.n.; 

D-na Olga Predoiu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.458/2007 
În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unor 

prime speciale sportivilor de la CS Body Gym Deva; 
D-na Camelia Cotoara  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Aş vrea să-i tratăm şi pe aceşti sportivi ca şi pe cei de la fotbal. Propun pentru  

fiecare aceiaşi sumă pe care am dat-o şi la fotbalişti. 
 D-na Nicula Viorica 
 Cât? 

Dl. Ghergan Florian 
 4 sau 5, cât a fost?  5 mii am dat la fiecare. 
 D-na Nicula Viorica 
 4 mii am dat la CIP şi 5 mii la Mureşul. 

Dl. Ghergan Florian 
 Aici  cât este, 10 mii? 
 D-na Nicula Viorica 
 O mie. 

Dl. Ghergan Florian 
 Propun să le dăm 5 mii şi la aceştia. 
 D-na Nicula Viorica 
 Una este echipa de fotbal cu performanŃele lor…Vă spun că, prevedere în buget 
nu mai avem  decât pentru aceştia 50 de mii de roni. 

Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Primar, găsiŃi o soluŃie.  

Dl.David Ioan 
S-ar putea să mai vină alŃii până la sfârŃitul anului şi nu avem de unde să le  dăm. 
Dl. Ghergan Florian 
Eu spun să-i tratăm pe aceşti sportivi ca şi pe ceilalŃi, ca şi pe fotbalişti. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi eu sunt pentru suplimentare dar,  măcar dublu dacă se poate, până la 100 de 
milioane. 
 D-na Nicula Viorica 
 Asta cu condiŃia să nu mai alocăm şi la alte cluburi, pe viitor. 

Dl. Ghergan Florian 
 O să vină şi  bugetul, să vedem. 
 D-na Nicula Viorica 
 O să mai fie o rectificare de buget. 

Dl. Ghergan Florian 
 Deci, propun 5 pentru fiecare. Să  fie 5 pentru fiecare. Sunt 5 persoane, nici nu 
este atât. 
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 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Propun 2 mii de lei pentru fiecare Ńinând cont că la această asociaŃie, noi, în 
fiecare trimestru am dat, pentru excursie, pentru campionat, pentru deplasare în America, 
pentru toate noi am dat. Tot timpul i-am sponsorizat. În condiŃiile acestea, eu spun că 2 
mii sunt suficienŃi. 
 Eventual, cei 2 mii, că o să fie 10 mii de lei noi, că îi repartizăm, altfel Ńinând cont 
de rezultate, că este campionat naŃional  şi numai  finaliştii sunt campioni naŃionali, este 
altceva sau  dăm egal la toŃi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 SusŃin şi eu propunerea domnului consilier Oană.  Să dublăm suma, că era puŃin 
50, dar nu mai mult,  având în vedere că de 4 ori  i-am suplimentat numai în acest an.  
1000 de dolari pentru o lună cât mai este …. 
 D-na Luchian Mirela 
 În sală este prezent şi domnul consilier Panduru Carol. 

Dl.Ghergan Florian 
 Sunt de acord cu propunerea domnului Oană Dorin. 
 D-na Luchian Mirela 
 În aceste condiŃii, la articolul 2 în loc de 1000 de lei vor fi 2000 de lei. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Sunt 2 propuneri. 
 D-na Luchian Mirela 
 Nu. Domnul consilier Ghergan a spus că este de acord cu propunerea  
dumneavoastră. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinînd cont de propunerea 
făcută. 

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 16  consilieri 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 art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 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.459/2007 
Diverse 
 D-na Luchian Mirela 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 30 octombrie 2007 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 
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   Luchian Mirela               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
  


