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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 20 mai 2008,  în  şedinŃa ordinară 

a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea 
prevederilor art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei  
Primarului municipiului Deva, nr.1059/2008. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi  18 consilieri din numărul total 
de 21 de consilieri aleşi. 

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar 
Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
            Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

anunŃându-vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa 
până la această oră un număr de 14 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna 
HaŃegan Marinela, domnul Panduru Carol şi domnul Teban Andronic.Întârzie la 
şedinŃă domnul Oană Nicolae Dorin, domnul Bungărdean Mihai, domnul Morar 
Marcel şi doamna Mermezan Ana Elena.  

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia 
Muntean, domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar Laura 
Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
            Dl. Pogocsan Ferdinand 

În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea 
prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 23 aprilie 
2008, 09 mai 2008 şi 13 mai  2008, precum şi a proceselor verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local. 

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

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia 
consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale 
ale şedinŃelor Consiliului local din data de 23 aprilie 2008, 09 mai 2008 şi 13 mai 
2008, însoŃite fiecare de cate un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 23 aprilie  2008 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia 
Primarului nr.916/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

    La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri in functie. 
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   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 5  puncte.  S-au adoptat 5 

hotarari, respectiv de la nr.176-180.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 

o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 23 
aprilie 2008. 

 
Sinteza procesului –verbal din data de 09 mai 2008 
 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia 
Primarului nr.974/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

   La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri in functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3  puncte.  S-au adoptat 3 

hotarari, respectiv de la nr.181-183.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 

o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 09 mai 
2008.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 13 mai 2008 
 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia 
Primarului nr.1055/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

    La sedinta au fost prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri in functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei a fost înscris 1 punct.  S-a adoptat 1 hotarare, 

respectiv hotararea nr.184 .  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 

o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârii adoptată în sedinta din data 13 mai 
2008.  

 
            Dl. Pogocsan Ferdinand 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 
aprilie 2008. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 aprilie 2008 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 

 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 09 

mai 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 09 mai 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 

mai 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 mai 2008 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
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În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru 
prezentarea proiectului ordinii de zi.        

Dl.Primar Mircia Muntean  
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al 
municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru 

personalul din cadrul Serviciului public local de asistenta sociala 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru 

personalul din cadrul Serviciului public impozite si taxe locale 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea noului Stat de functii si a noii organigrame pentru 

personalul din cadrul Serviciului public de intretinere si 
gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Acordarea avizului consultativ pentru directorii de unitati scolare 

admisi la concursul organizat de Inspectoratul Scolar al Judetului 
Hunedoara in perioada 01 – 10 aprilie 2008 pentru ocuparea 
functiei de director si director adjunct; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local nr.304/2001 

privind atribuirea de nume unor strazi nou create din  municipiul 
Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Atribuirea denumirii „Flori de Câmp” strazii nou infiintate din zona 

ansamblului de locuinte sociale situate in prelungirea străzii Zăvoi 
din municipiul Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Atribuirea denumirii de „Piata Tordai Sandor Andras” pentru 

terenul din fata Bisericii Reformate din municipiul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

9. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.71/2006 
privind atribuirea denumirii tuturor strazilor din Sântuhalm, 
localitate componentă municipiului Deva, cu modificările 
ulterioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a locurilor 

de joaca din municipiul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

11. Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului 
situata in Deva, Aleea Streiului, bl.64, sc.1, etaj 8, ap.53, in baza 
Decretului – lege nr.61/1990, catre titularul contractului de 
inchiriere Muntean Nicoleta-Otilia si familia sa; 
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                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 

prin care s-a aprobat atribuirea in vederea incheierii catre 
solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor 
nr.2, bloc 1, aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala, ulterior modificata si completata; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Adoptarea unor masuri in vederea punerii in aplicare a 

prevederilor Legii nr.89/2008 pentru modificarea si completarea 
Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 
Locuinte; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea devizului general recalculat al obiectivului Colector ape 

menajere si pluviale Orizont III, Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

15. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu gaze naturale 
Blocuri locuinte sociale zona Zavoi – municipiul Deva”; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Alee 

Sportive”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

17. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata 
asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva si a 
localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii 
nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Stabilirea tarifelor minime de inchiriere pe mp pentru spatiile cu 

alta destinatie decat aceea de locuinte administrate de Serviciul 
public de intretinere si gospodarire municipala; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru realizare „Showroom reprezentante auto si 
service”, Deva, Calea Zarandului, f.n.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal 

pentru construire „Ansamblu rezidential” Deva, Zona Archia, f.n., 
jud.Hunedoara; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru realizare „Extindere si etajare constructie existenta 
– amenajare Fast –Food”, Deva, str.Zambilei, nr.8; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru „Amplasare imobil de locuinte colective 
D+P+7E+Ph” Deva, str.Ciprian Porumbescu, judetul Hunedoara; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru construire „Locuinta familiala P+M” Deva, 
str.M.Sadoveanu, nr.57; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   



 5 

24. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 
Detaliu pentru construire „Cladire spatiu comercial P+1E” Deva, 
B-dul Decebal, f.n., judetul Hunedoara; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal 

pentru realizare „Două clădiri de locuit P+2+M nivele” în 
municipiul Deva, strada Hărăului; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru realizare „Casa de vacanta D+P”, Deva, 
str.M.Eminescu, f.n.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva 

nr.469/2004 privind aprobarea amplasamentului terenurilor 
disponibile pentru construirea de locuinte proprietate personala, in 
baza Legii 15/2003, republicata si stabilirea unor criterii 
suplimentare in vederea atribuirii acestor terenuri, cu modificarile 
ulterioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinta gratuita 

tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in 
baza Legii nr.15/2003; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva 

nr.298/2006 şi a Hotararii Consiliului local al municipiului Deva 
nr.308/2007; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de asociere 

nr.1/2007 incheiat intre Municipiul Deva si SC Quasar Industries 
SRL;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Trecerea unui teren in suprafata de 543,65 mp din domeniul 

public in domeniul privat al municipiului Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

32. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin 
Consiliul local si SC Quasar Industries SRL Petrosani; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de asociere 

nr.1/2007 incheiat intre Municipiul Deva si SC Quasar Industries 
SRL; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
34. Modificarea contractului de concesiune nr.38/2003; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri 

apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, 
atribuita unor persoane fizice sau juridice, pentru neplata la 
termen a redeventei; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
36. Atribuirea terenului disponibil pentru construirea de locuinte 

proprietate personala in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza 
de prevederile Legii 15/2003;  
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                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
37. Modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local 484/2007, 

cu completarile ulterioare; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

38. Aprobarea inchirierii de catre Municipiul Deva a terenului in 
suprafata construita de 436,99 mp aflat in proprietatea C.N.C.A.F. 
„Minvest” SA Deva, aferent imobilului situat in Deva, Aleea Motilor 
nr.2, bloc 1, inscris in CF nr.2384/n  şi nr.topo 3535/X/b/6;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
39. Aprobarea unor reglementari privind gestionarea câinilor 

comunitari; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

40. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008;  
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II.  Diverse 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu 

urmatoarele proiecte:  

1. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 197/2003 privind 
aprobarea Statutului municipiului Deva; 

2. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru construire “Bloc de locuinŃe P+6+M” Deva, Al. Pescarilor, jud.  
Hunedoara; 

3. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru “Construire Spălătorie Auto” Deva, Calea Zarandului, jud. 
Hunedoara; 

4. Stabilirea zonelor unitare de încălzire în perspectiva asigurării unui mediu 
curat prin folosirea sistemului centralizat de distribuŃie a energiei termice 
pentru încălzire şi apa caldă. 
 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Doamnelor şi domnilor consilieri, colegi din cadrul instituŃiei Primăriei, 
stimaŃi  

invitaŃi – mă refer aici la toŃi cei la care astăzi avem onoarea să le înmânăm 
Diplomele de fidelitate, pentru trecerea pragului de 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă – înainte de a vota ordinea de zi, aş vrea să îmi permiteŃi să 
mulŃumesc în primul rând consilierilor locali şi distinşilor reprezentanŃi ai presei 
pentru că astăzi va fi şi ultima şedinŃă de  consiliu local a acestui mandat şi 
binenŃeles aşa cum se cade, sperăm să o sărbătorim şi cu o cupă de şampanie. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este o şedinŃă care cu siguranŃă va încununa  o activitate de 4 ani 

de zile, cu cele mai bune rezultate pentru municipiul nostru. Că au existat opinii, 
că au existat dezbateri, că au existat de ce nu chiar certuri,  întotdeauna de pe 
băncile acestei mici săli pe care în viitor, desigur, o dorim cu toŃii mai mare şi mai 
aproape de necesitaŃile ComunităŃii Europene, pentru că mai toate instituŃiile şi-
au votat mai întâi sediile şi pe urmă au făcut oraşele. Mă întreba şi Primul 
Ministru şi mă întrebau mai mulŃi de ce arată oraşul aşa cum arată, pentru că am 
băgat mai puŃini bani în sălile funcŃionarilor publici sau chiar în ale consilierilor, 
care ar fi avut dreptul să stea aşa cum vedeŃi într-un cadru mai decent.  
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Am preferat mai întâi să facem ceva pentru oraş, atât cât am putut şi cât 
ne-au Ńinut puterile şi desigur resursele financiare, care sunt cele mai importante. 
 Dacă în urmă cu 4 ani mulŃumeam atunci vechiului consiliu pentru cel mai 
mare număr de hotărâri de consiliu aprobate, peste 3700 de hotărâri, acestor 
consilieri nu pot să le mulŃumesc decât pentru cele mai mari şi mai importante 
proiecte promovate de ei. Mai întâi, este meritul consilierilor locali pe care-i 
vedeŃi aici şi mai puŃin al meu ca primar şi al funcŃionarilor publici, pentru că fără 
domniile lor ar fi existat certuri continue, ar fi existat blocaje, ar fi existat multe, 
multe altele. Nu pot să nu amintesc şi oarece activitate benefică sau mult mai 
benefică a Prefecturii care şi prin raportul prezentat astăzi şi în urmă cu o lună şi 
în urmă cu 3 luni şi în urmă cu 4 luni şi în urmă cu 2 ani de zile a consemnat încă 
o dată legalitatea actelor şi hotărârilor emise de aceşti consilieri, sigur cu sprijinul 
celor care sunt executivi şi care au redactat ceea ce s-a votat în plenul acestei 
şedinŃe.  

De aceea, având în vedere că ordinea de zi a fost transmisă, aş dori să o 
votăm aşa cum a fost prezentată şi să adăugăm câteva puncte suplimentare.  

Cu acestea aş vrea să trecem la vot şi să votăm ordinea de zi cu 
rugămintea ca mai întâi 2-3 consilieri să ne sprijine, să putem înmâna aceste 
diplome de fidelitate şi premile în bani pe care le-aŃi acordat dumneavoastră. Vă 
dorim în numele consiliului viaŃă lungă şi fericire de acum înainte, să ŃineŃi 
aproape de cei dragi, să ŃineŃi aproape de noi, să ne certaŃi atunci când greşim şi 
să ne lăudaŃi atunci când facem lucruri bune. După ce vă înmânăm aceste 
diplome, puteŃi să vă retrageŃi, puteŃi să rămâneŃi să participaŃi alături de noi la 
şedinŃă, sunteŃi liberi să faceŃi cum doriŃi dumneavoastră. Noi încă o dată vă 
felicităm şi vă mulŃumim pentru ceea ce aŃi făcut pentru municipiul nostru şi nu 
numai în cadrul familiei ci şi pentru municipalitate. 

Se înmânează Diplomele de fidelitate şi premiile, familiilor care au împlinit 
50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
În sală sunt prezenŃi şi următorii consilieri: Bungărdeanu Mihai, Mermezan 

Ana Elena şi Oană Nicolae Dorin. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată cu modificările propuse. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
 

 Dl.łonea Vasile  
 La şedinŃele de comisii am cerut să mi se dea răspuns la două probleme. 
Prima, cum s-au cheltuit cele 450 de milioane pentru sărbătorile pascale pe care 
le-am aprobat în Consiliu local şi cine a participat din partea consilierilor la 
distribuirea acestor ajutoare pentru familiile nevoiaşe? Pentru că, sunt informat 
că aceste cadouri şi aceşti bani s-au folosit pentru a face campanie Partidului 
NaŃional Liberal. A doua întrebare era: să se dea o situaŃie cum s-au cheltuit 
banii, cele 3 miliarde, pentru Serbările CetăŃii? Iarăşi s-a făcut campanie, s-au 
lansat candidaŃii Partidului NaŃional Liberal şi am atenŃionat că aşa se va 
întâmpla, va atrage foloase electorale pe bani publici un singur partid şi nu este 
corect. Noi, P.S.D.-ul, am făcut un spectacol la care dumneavoastră aŃi trimis 
fluierătorii de profesie. Noi nu am venit să deranjăm pe nimeni, absolut pe 
nimeni. Inclusiv la Serbările CetăŃii am participat ca oameni ai CetăŃii şi ca 
cetăŃeni şi ne-am simŃit bine şi noi acolo şi nu am venit să facem nici campanie 
electorală, nici propagandă, nici să deranjăm pe nimeni. Am considerat că este 
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mai bine ca oraşul să sărbătorească într-adevăr Zilele CetăŃii, nici P.S.D.-ul, nici 
P.N.L.-ul, nici alt partid. 
 Pentru asta am solicitat nişte informaŃii. Am dreptul la aceste informaŃii şi 
am dreptul să nu fiu de acord cu modul cum s-a procedat cu aceşti bani publici. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Fiind ultima şedinŃă, încercăm să ocolim războaiele pe care cu sârg le-au 
promovat în Consiliul local în cei 4 ani alianŃa P.L.D.- P.S.D. Încă o dată se 
dovedeşte că domnul este total neinformat şi confundă reprezentanŃii noştri, 
cetăŃenii Devei cu mic cu mare şi nu puŃini, peste 20 de mii participanŃi în fiecare 
seară, au văzut că de altfel ei se fluierau reciproc. P.L.D.-ul îi fluiera pe ei la 
magazinul Ulpia, iar ei fluierau P.D.L.-ul dincolo la Serbările CetăŃii. Au fost 
răfuieli între cele două partide.  

Noi suntem un partid mic, suntem un partid care ne facem treaba. Ne 
ocupăm  mai mult de plantat platani, de îmbunătăŃit străzile. Ei sunt cei care fac 
populism, circ. Aşa cum am spus mereu în Ńară unii politicieni împart circ, alŃii 
împart pâine. În cei 4 ani de mandat noi am împărŃit pâinea, am mărit pensiile, 
am redus zile pierdute altădată să-Ńi poŃi face un buletin, să-Ńi poŃi realiza un 
paşaport, să-Ńi poŃi realiza un permis de conducere.  Noi am redus timpul la o oră 
sau cazierul pe loc. Ei au făcut circ în continuu. Circ fac la televizor, circ fac în 
consiliu şi atunci nu pot să le răspund decât că nu-i înŃeleg în principiu ce vor şi 
de ce perturbă şi această şedinŃă simbol, această şedinŃă a Consiliului local de 
încheiere a unui mandat în care le-am mulŃumit lor şi am spus, meritele sunt ale 
lor şi nu sunt ale mele.  

I-am rugat ca afişele electorale să le pună pe balconul Primăriei, i-am 
rugat ca pe  

balconul casei mele să-şi pună posterele cu toŃi contracandidaŃii. Asta este 
diferenŃa între mine şi… de aceea probabil că am la ora actuală o cotă atât de 
semnificativă faŃă de ei în municipiu. Nu umblu cu mizerii. Banii s-au alocat, sunt 
serviciile …. Nici nu are ce să le întrebe. Consiliul Local Deva nu a dat nici un 
ban pentru sărbătoare. S-au dat 15 miliarde din sponsorizările Vodafone şi aceşti 
consilieri ştiu acest lucru. Când vom plăti un leu din suma pe care Consiliul local 
a aprobat-o, într-adevăr ne-a aprobat 3 miliarde de lei, a fost un consiliu repet, 
bun, pentru că a înŃeles semnificaŃia a 10 ani de când sărbătorim această 
sărbătoare. Când din banii Consiliului se va aloca un singur leu îi vom informa 
chiar dacă unii probabil nu vor mai fi consilieri. La domnul łonea şi cei prezenŃi 
pe liste, fruntaşi, cu siguranŃă vor fi şi în continuare, nu trebuiau să agite apele. 
Dincolo, unde s-au împărŃit ajutoarele de către colegii mei din Primărie, rog în 
numele meu ca să se urgenteze răspunsul pe această temă. Deci, pe tema 
împărŃirii ajutoarelor vă rog să precizaŃi unde   s-au dus şi cine le-a dus şi mai 
ales dacă Primarul Mircia Muntean a dat un ajutor. Noi avem proiectele noastre, 
directorii, o parte de faŃă ştiu că de 12 ani împărŃim la copii, dar cu totul şi cu totul 
alte ajutoare, nu a fost vorba decât de carne de miel şi de ce dăm noi la copiii 
săraci care au o prezenŃă la şcoală şi care au o notă  să zicem peste 6-7, să nu 
fie corigenŃi la materii. Noi îi stimulăm de 10 ani pe aceşti copii. Din punct de 
vedere al ajutoarelor Consiliului local, sunt cu totul alte repartiŃii şi noi, din punctul 
nostru de vedere şi al consilierilor locali liberali, sub nici o formă nu suntem 
amestecaŃi aici. Vă rog ca mâine să le precizaŃi, să daŃi răspunsul domnului 
łonea pe această temă. 
 Pentru cealaltă temă, am formulat răspunsul astăzi. Când se va cheltui un 
singur leu pentru aceste serbări din Consiliul local vă vom anunŃa pentru ce am 
plătit. Deocamdată pe Bănică l-a plătit Vodafone, jumătate din tribună s-a plătit 
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tot de către Vodafone, Real-ul a plătit cazarea, ceilalŃi solişti au fost de la Casa 
de Cultură şi s-au plătit de către Casa de Cultură. Când o să plătim şi noi ceva 
atunci vă vom anunŃa.  
 Dl.łonea Vasile 
 Să înŃeleg că au fost zilele P.N.L.-ului, da? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, nu au fost zilele P.N.L. Îmi pare rău. Singurul lucru care a fost, a fost 
că am fost fluierat şi asta este viaŃa. Am fost fluierat de către colegii altor…. nu ai 
dumneavoastră. Vă felicit că într-adevăr, dumneavoastră, probabil că v-aŃi 
comportat în acest an cu Ńinută şi cu onoare. Din păcate salvându-i pe ceilalŃi şi 
încercând aşa în stilul caracteristic nu dă bine nici pentru dumneavoastră. 
Trebuie să vă precizaŃi poziŃia exactă când faceŃi un astfel de atac.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte, este a treia oară. Pentru că la Diverse nu ai cu cine 
să discuŃi din conducerea Primăriei pentru că toată lumea pleacă, aş vrea să 
discut o problemă publică, pentru că nici anul trecut,  nici acum 2 ani  nu s-a 
făcut deratizarea.  Am venit cu acest articol. Vă rog frumos, în numele tuturor 
devenilor faceŃi ceva, domnule, cât de repede. Eu vă laud în presă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

De mâine, domnule Kovacs.  
 Dl.Kovacs Francisc 

Asta trebuie rezolvată, că se îmbolnăvesc copii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Corect, aşa este. 
 

 Dl.Kovacs Francisc 
Să ştiŃi că membrii P.D.L. nu au huiduit P.S.D.-ul. Pe dumneavoastră, într-

adevăr, pentru că nu aveaŃi ce să căutaŃi pe tribună la formaŃia Smokie. Nu 
aveaŃi ce să căutaŃi! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Tot cu aceiaşi sinceritate şi eu vă spun că nici oamenii mei nici eu 
personal nu am huiduit pe nimeni în faŃa magazinului Ulpia şi nici nu mă aflam în 
Deva. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Dar nici noi, P.S.D.-ul! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Domnule director, sunteŃi împuternicit ca de mâine, începând din zona 
parcurilor şi în special zona cu arboret masiv să fie deratizată. Să fie contactată 
firma şi să fie făcut. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Specialiştii spun că trebuie din exterior, spre interior făcut.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Exact. Din exterior spre interior şi din zonele unde … Trebuie reluată 
pentru că incubaŃia durează 2 săptămâni şi dacă am da o singură dată, suntem 
de râsul lumii, că în a treia săptămână vine presa şi spune “aŃi dat cu apă”, exact 
cum spune drumarilor. 

Vreau să precizez puŃin şi cu asfaltul acesta pe ploaie. Asfaltul, când în 
urmă cu trei săptămâni s-a întâmplat să spunem că două maşini încărcate de la 
staŃia de asflat de la Ilia sau de la Baru - pentru că şi de la Baru am adus asfalt în 
municipiul Deva-, dacă ai plecat de acolo cu 30 de tone şi într-adevăr ai ajuns la 
Deva cu maşinile încărcate, daŃi-mi voie să vă spun că se dă cu emulsie engleză. 
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Întotdeauna plouă şi întotdeauna toarnă şi în Suedia, şi în Norvegia, şi în Anglia 
şi în ScoŃia şi în celelalte locuri. Se dă cu emulsie şi se lucrează în continuare, 
pentru că nu pot de dragul unui taximetrist sau a nu ştiu cui  să blochez 50 de 
tone de material în maşini. Asta aş vrea, vă rog să o înŃelegeŃi, cei de la presă să 
informeze cetăŃenii, pentru că altfel toată lumea crede că de Paşti nu poŃi lucra, 
în campanie nu poŃi lucra, vara când sunt 40 de grade nu poŃi lucra, de Crăciun 
nu poŃi lucra. Atunci nu lucrezi  niciodată, drumarii noştrii nu ar trebui să lucreze 
niciodată. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Cine a scris articolul acesta nu are nici un merit? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Bravo. Am precizat-o şi eu şi nici eu nu pot să spun că pot să ajung peste 
tot. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Apropo de dezinsecŃia care urmează să se facă. Dacă doriŃi să  începem 
de mâine, poimâine această activitate trebuie să vă spun că noi am luat măsuri 
de a delega acest serviciu de deratizare  în municipiul Deva şi cam în iunie o să 
fie licitaŃia. Putem merge pe încredinŃare directă până la 10 mii de euro, asta o 
putem face într-o zi două, dar nu putem să acoperim toată Deva. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Asta ştim, dar vrem să facem prin încredinŃare directă pentru aceste zone 
sau prima etapă. 
 Dl.łonea Vasile 
 Să fie puse suficiente afişe pentru semnalizarea secŃiilor de votare şi să 
fie iluminate cabinele.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect, şi eu sunt de acord. 
 Dl.łonea Vasile 
 Au semnalat oamenii că au venit seara şi trebuiau să se intoarcă către 
bec. La secŃiile 27 şi 29 nu mai sunt la termice şi nu mai este şcoală. Este 
Colegiul Transilvania Corp D. 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să se noteze, de la administrativ.   
 Dl.łonea Vasile 

Colegiul Tehnic Transilvania Corp D, ştiŃi că s-a modificat. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

 Domnilor consilieri, ca preşedinte vreau să vă spun că astăzi avem 44 de 
puncte. Aproape a trecut 1 oră şi orice atingem, atingem campania electorală. Vă 
rog frumos, campania se face afară, nu în timpul şedinŃei. Dacă începeŃi să faceŃi 
campanie, mă duc afară, revin şi continuăm. Este ultima şedinŃă, vă rog să nu 
facem circ. 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-10,14-
18,27,37,39,pct.1 şi 4 suplimentar, se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările 
şi completările ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele: 19-26, 40, 2 şi 3 suplimentar se adoptă cu votul majoritatii consilierilor 
locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, 
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republicata proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 
11,12,13,17,28-36,38, se adopta cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor 
locali in functie.  
  
I.  Proiecte de hotărâri: 

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

noului stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale 
Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.185/2008 
 
 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului 
public local de asistenta sociala subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.186/2008 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
noii  

organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului 
public impozite si taxe locale subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.187/2008 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

noului Stat de functii si a noii organigrame pentru personalul din cadrul 
Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.188/2008 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea 
avizului  

consultativ pentru directorii de unitati scolare admisi la concursul organizat de 
Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara in perioada 01 – 10 aprilie 2008 
pentru ocuparea functiei de director si director adjunct. 
 Dl.David Ioan 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 
 Dl. Morar Marcel 
 Comisia de cultură a avizat favorabil. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Aş vrea şi eu şi în numele dumneavoastră în special să îi felicităm pe 
domnii directori. Pe o  parte îi cunoaştem şi le urăm succes. Celor tineri, celor noi  
vreau să vă spun că este o situaŃie fără precedent. Probabil că trebuia toŃi să 
apară în faŃa Consiliului local. Este şi o mândrie a noastră şi un respect al 
dumneavoastră pentru noi. Nu în ultimul rând, sunt şi alte instituŃii care ar trebui, 
pentru că sunt legate ombilical, ca să spun aşa,  de activitatea noastră şi de 
resursele financiare pe care le alocăm. Nu o fac, din păcate. Ar  trebui să fie un 
exemplu şi eu cred că numai de câştigat are toată lumea din acest respect 
reciproc. 

Vă doresc succes în dificila dumneavoastră misiune şi să vă dea 
Dumnezeu putere de muncă şi tinereŃe fără bătrâneŃe. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.189/2008 
 

Punctul 6  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

anexei la Hotararea Consiliului local nr.304/2001 privind atribuirea de nume unor 
strazi nou create din  municipiul Deva. 
 Dl.David Ioan 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 
 Dl. Morar Marcel 
 Comisia de cultură a avizat favorabil. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.190/2008 
 

Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind atribuirea 

denumirii „Flori de Câmp” strazii nou infiintate din zona ansamblului de locuinte 
sociale situate in prelungirea străzii Zăvoi din municipiul Deva. 
 Dl.David Ioan 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 
 Dl. Morar Marcel 
 Comisia de cultură a avizat favorabil. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.191/2008 
 

Punctul 8  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind atribuirea 

denumirii de „Piata Tordai Sandor Andras” pentru terenul din fata Bisericii 
Reformate din municipiul Deva. 

Dl.David Ioan 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 
 Dl. Morar Marcel 
 Comisia de cultură a avizat favorabil. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.192/2008 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.71/2006 privind atribuirea denumirii 
tuturor strazilor din Sântuhalm, localitate componentă municipiului Deva, cu 
modificările ulterioare. 

Dl.David Ioan 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 
 Dl. Morar Marcel 

Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.193/2008 
 

Punctul 10 
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a locurilor de joaca din municipiul 
Deva. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na MiheŃ Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Aici aş vrea, în numele Consiliului local, să iniŃiem o hotărâre cu 

interzicerea cu desăvârşire a căruŃelor în municipiul Deva. Acum, prin cartiere 
abia acum i-am depistat că sub braŃele de trifoi proaspăt cosit acolo fură 
capacele, le iau şi le aruncă în căruŃă şi astupă imediat. La fel ca şi prezenŃa 
unor copii de 15-16 ani în locurile de joacă  adecvate celor mici, sub 10 ani. 
Aceiaşi  hotărâre să fie iniŃiată şi pentru căruŃe. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.194/2008 
 

Punctul 11 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in Deva, Aleea Streiului, 
bl.64, sc.1, etaj 8, ap.53, in baza Decretului – lege nr.61/1990, catre titularul 
contractului de inchiriere Muntean Nicoleta-Otilia si familia sa. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.195/2008 
 

Punctul 12 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 prin care s-a aprobat 
atribuirea in vederea incheierii catre solicitanti, a locuintelor situate in imobilul din 
Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala, ulterior modificata si completata. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na MiheŃ Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.196/2008 
 

Punctul 13 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea 
unor  

masuri in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.89/2008 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte 

Dl.David Ioan 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.197/2008 
 

Punctul 14 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

devizului general recalculat al obiectivului Colector ape menajere si pluviale 
Orizont III, Deva. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.198/2008 
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Punctul 15 

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

de fezabilitate „Alimentare cu gaze naturale Blocuri locuinte sociale zona Zavoi – 
municipiul Deva”. 

Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.199/2008 
 

Punctul 16 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea  

executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Alee Sportive”. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.200/2008 
 

Punctul 17 
Dl. Primar Mircia Muntean  
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 si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 
şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii 
nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.201/2008 
 

Punctul 18 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea 
tarifelor  

minime de inchiriere pe mp pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de 
locuinte administrate de Serviciul public de intretinere si gospodarire municipala. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.202/2008 
 

Punctul 19 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare 
„Showroom reprezentante auto si service”, Deva, Calea Zarandului, f.n.; 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.203/2008 
 

Punctul 20 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 
„Ansamblu rezidential” Deva, Zona Archia, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.204/2008 
 

Punctul 21 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare 
„Extindere si etajare constructie existenta – amenajare Fast –Food”, Deva, 
str.Zambilei, nr.8; 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.205/2008 
 

Punctul 22 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amplasare 
imobil de locuinte colective D+P+7E+Ph” Deva, str.Ciprian Porumbescu, judetul 
Hunedoara. 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.206/2008 
 

Punctul 23 
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” Deva, str.M.Sadoveanu, nr.57. 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.207/2008 
 

Punctul 24 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 
„Cladire spatiu comercial P+1E” Deva, B-dul Decebal, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
           1 abŃinere (Dl. Blendea Zamfir) 

A fost adoptată Hotărârea nr.208/2008 
 

Punctul 25 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare „Două 
clădiri de locuit P+2+M nivele” în municipiul Deva, strada Hărăului. 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.209/2008 
 

Punctul 26 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare „Casa 
de vacanta D+P”, Deva, str.M.Eminescu, f.n.. 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.210/2008 
 

Punctul 27 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2004 privind aprobarea 
amplasamentului terenurilor disponibile pentru construirea de locuinte proprietate 
personala, in baza Legii 15/2003, republicata si stabilirea unor criterii 
suplimentare in vederea atribuirii acestor terenuri, cu modificarile ulterioare; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na MiheŃ Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.211/2008 
 

Punctul 28 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cererilor de atribuire a terenurilor în folosinta gratuita tinerilor pentru construirea 
unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na MiheŃ Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
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Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.212/2008 
 

Punctul 29 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.298/2006 şi a Hotararii 
Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.213/2008 
 

Punctul 30 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Actului aditional nr.1 la Contractul de asociere nr.1/2007 incheiat intre Municipiul 
Deva si SC Quasar Industries SRL. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.214/2008 
 

Punctul 31 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea 

unui teren in suprafata de 543,65 mp din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Deva; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.215/2008 
 

Punctul 32 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local si SC Quasar 
Industries SRL Petrosani. 

Dl.David Ioan 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.216/2008 

Punctul 33 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Actului aditional nr.2 la Contractul de asociere nr.1/2007 incheiat intre Municipiul 
Deva si SC Quasar Industries SRL. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.217/2008 
Punctul 34 

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

contractului de concesiune nr.38/2003. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Se mai adaugă două articole, respectiv art.5 “Cu ducerea la 

indeplinire….”şi art.6: “Prezenta se comunica…..” 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de 
completarea cu cele două articole. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.218/2008 
Punctul 35 

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

retragerii concesiunii pentru unele terenuri apartinatoare domeniului public sau 
privat al municipiului Deva, atribuita unor persoane fizice sau juridice, pentru 
neplata la termen a redeventei. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.219/2008 
 

Punctul 36 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind atribuirea 

terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala in 
folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 15/2003. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na MiheŃ Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.220/2008 
 

Punctul 37 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local 484/2007, cu completarile ulterioare. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
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            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 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.221/2008 
 

Punctul 38 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

inchirierii de catre Municipiul Deva a terenului in suprafata construita de 436,99 
mp aflat in proprietatea C.N.C.A.F. „Minvest” SA Deva, aferent imobilului situat in 
Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, inscris in CF nr.2384/n  şi nr.topo 3535/X/b/6. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu precizarea ca sunt 8 
articole nu 9 articole, s-a gresit la numerotare. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.222/2008 
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Punctul 39 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor reglementari privind gestionarea câinilor comunitari. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.223/2008 
 

Punctul 40 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.224/2008 
 

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

Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 197/2003 privind aprobarea Statutului 
municipiului Deva. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.225/2008 
 

Punctul 2 suplimentar 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire “Bloc 
de locuinŃe P+6+M” Deva, Al. Pescarilor, jud.  Hunedoara. 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.226/2008 
 

Punctul 3 suplimentar 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire 
Spălătorie Auto” Deva, Calea Zarandului, jud. Hunedoara. 

Dl.Borbeanu Simion 
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Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.227/2008 
 

Punctul 4 suplimentar 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea 

zonelor unitare de încălzire în perspectiva asigurării unui mediu curat prin 
folosirea sistemului centralizat de distribuŃie a energiei termice pentru încălzire şi 
apa caldă. 

D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.228/2008 
 

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

 

Deva, 20 mai 2008 
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            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

Pogocsan Ferdinand                         Jr. Sârbu 
Laura 
 

 

 

 

Red.  
Stănici Ramona Silvia 


