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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 09 mai  2008,  în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului 
Deva, nr.974/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 20 consilieri din numărul total de 21 
consilieri aleşi. 

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 propriu al Consiliului local. 
            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 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domna Mihet Daniela. Întârzie 
la şedinŃă domnul Borbeanu Simion, domnul Morar Marcel, domnul Ghergan Florian şi 
domnul łonea Vasile. 

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 propriu al Consiliului local. 
            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 15 aprilie 2008, precum şi a 
procesului verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, 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 15 aprilie 2008 însoŃit de procesul-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
 
Sinteza procesului –verbal din data de 15 aprilie 2008 

 
   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.858/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
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   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 28 de puncte si 2 puncte suplimentare. 
S-au adoptat 29 de hotarari, respectiv de la nr.147-175. Punctul 7 din ordinea de zi a fost 
retras. 

    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 
cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 15 aprilie 2008.  

 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 
 În sală este prezent şi domnul Borbeanu Simion. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 15 aprilie 
2008. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 15 aprilie 2008 se aprobă cu unanimitatea 
de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

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

1. Rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

2. Desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Deva care sa 
faca parte din comisia pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea 
declararii utilitatii publice; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul 2009; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
II. Diverse 

 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 

În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
  Supun la vot ordinea de zi prezentata  

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

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completarile ulterioare proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:1,3 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

bugetului local 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. 
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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.181/2008 
 

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

reprezentantilor Consiliului local al municipiului Deva care sa faca parte din comisia 
pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice; 

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

 A fost adoptată Hotărârea nr.182/2008 
 

Punctul 3  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor si taxelor locale pe anul 2009; 
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. 
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 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 art. 9 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.183/2008 
 
 
Diverse 
 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 În sală sunt prezenŃi şi domnii consilieri łonea Vasile şi Ghergan Florian. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu aş vrea să mulŃumesc tuturor consilierilor pentru colaborare pe parcursul celor 
4 ani de zile, în special celor care ne-au criticat permanent. 

Dl.łonea Vasile  
V-au ajutat! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ne-au ajutat şi ne-au impulsionat. De asemenea, nu pot să nu remarc o bună 

apreciere că atunci când lipsesc camerele de luat vederi tensiunile sunt mult mai mici în 
rândul consilierilor.  

De asemenea, cu regrete, trebuie să-l scuzăm şi pe domnul Viceprimar Inişconi că  
este la o emisiune de radio în timpul şedinŃei şi lucrul acesta îl apreciem. Da, domnule 
Kovacs?! Vă mulŃumesc mult şi vă doresc succes în noul mandat. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am auzit că domnul Inişconi umblă printre maşini, să vă caute maşina cu care 
concuraŃi dumneavoastră, să fie copilot. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vreau să-l rog pe domnul Kovacs să spună domnului Viceprimar Inişconi că a 
montat un panou publicitar la blocul 45 fără acordul AsociaŃiei de proprietari. Locatarii 
doresc să-l dea jos, pentru că nu este cu acordul  locatarilor. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Doamna consilier, vă rog luaŃi măsuri dacă nu l-au dat jos până acum. LuaŃi 
măsuri cu AsociaŃia. Dacă nu are avize, poate să-l dea şi jos, nu este nici o problemă. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Nu are acord. Apropo, domnul viceprimar vorbea de legalitate. Dumnealui se pare 
că face mici ilegalităŃi şi condamnă pe alŃii.  
 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Biroul juridic să ofere consultanŃă asociaŃiei dacă are nevoie. 

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

 
Deva, 09 mai 2008 
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            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Pogocsan Ferdinand                    Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


