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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 08 decembrie 2008, în şedinŃa convocată de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2409/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar 
Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.David Ioan  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
17 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa domnul Birau Mircea, domnul Inişconi Ioan, domnul Kovacs 
Francisc şi domnul Costa Cosmin Cristian. 

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

Dl.David Ioan  
      În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 

vederea prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 21 noiembrie 
precum şi procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local.  

Doamna Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 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 procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 21 noiembrie 2008, însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 21 noiembrie 2008: 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.2228/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Inisconi Ioan. 
Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 54 de puncte si 8 puncte suplimentare. S-au 

adoptat 57 de hotarari, respectiv de la nr.436-492.  
Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 21 noiembrie 2008.  
 

Dl.David Ioan  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 noiembrie 2008. 
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Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 noiembrie 2008 se aprobă cu unanimitatea de 
voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
 

În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.        

Dnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Proiect de hotărâre, privind: 
1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 

II. Diverse 
 

Dl.David Ioan  
Supun la vot ordinea de zi prezentată         
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi 
la punctul: 1 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al municipiului Deva pe anul 2008 
D-na Nicula Viorica 
Acum ne-a venit pe fax o Decizie de la Ministerul de FinanŃe prin care ne spune că ne 

rectifică bugetul la contul 21040204 cu suma de 7 mii lei. Este vorba de sumele pentru livrarea 
bugetului stabilită prin Decizia directorului de FinanŃe. Este vorba de 70 de milioane lei vechi, 
nu este o sumă mare dar trebuie rectificată ca să o putem utiliza fără a fi majorate per total 
veniturile bugetului local. Solicităm cuprinderea acestei sume. 

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.516/2008 
Diverse 
 Dl.David Ioan 

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

Deva,  08  decembrie 2008 
 
 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

       David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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