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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 11 noiembrie 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.2192/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, 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.Inişconi 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 
18 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl. Oancea Nicolae Florin şi domnul Morar Marcel. Întârzie 
la şedinŃă domnul Borbeanu Simion. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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. 

În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 17 octombrie 2008 si din data de 21 
octombrie 2008, precum şi procesele-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, 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 procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 17 octombrie 2008, precum şi din data de 21 octombrie 2008 
însoŃite fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestora.  

Sinteza procesului –verbal din data de 17 octombrie 2008. 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1980/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Inisconi Ioan.  
Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 36 de puncte si 3 puncte suplimentare. S-au 

adoptat 38 de  hotarari, respectiv de la nr.391-426.  
Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 17 octombrie 2008.  
 

Sinteza procesului – verbal din data de 21 octombrie 2008. 
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Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.2008/2008, 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 Panduru Carol. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 4 puncte. S-au adoptat 4 hotarari, respectiv de 
la nr.427-430.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 21 octombrie 2008.  
 

Dl.Inişconi Ioan  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 octombrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 octombrie 2008 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 ctombrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 octombrie 2008 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

 
1. Aprobarea noului Studiu de fezabilitate „Realizarea sistemului informatic integrat in 

cadrul Primariei municipiului Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea depunerii proiectului „Sistem informatic integrat in cadrul Primariei 

municipiului Deva – solutie e-administratie pentru democratizarea accesului 
cetatenilor la serviciile publice on-line” la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiilor, precum si a cheltuielilor aferente proiectului; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea pretului de achizitie pentru cumpararea unui imobil situat in municipiul 

Deva, inscris in CF 3062 Deva, cu nr. Cadastral 5967, in suprafata de 982,00 mp., 
necesar proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile – Masura ISPA; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 

„Ansamblu de locuinte pentru tineri – zona Deva sud” in extravilanul municipiului 
Deva, prelungire str Sadoveanu, jud.Hunedoara;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea procesului verbal nr.36341/06.11.2008 incheiat cu ocazia desfasurarii 

procedurii de vanzare si stabilirea pretului de vanzare pentru spatiul medical ocupat 
de Centrul judetean de aparatura medicala Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 

           II.  Diverse 

 
Dl.Inişconi Ioan  
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
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NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, 
potrivit art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 4 se adoptă cu votul 
majorităŃii consilierilor locali în funcŃie iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectul de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi la punctele 3,5 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcŃie.   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 

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

fezabilitate „Realizarea sistemului informatic integrat in cadrul Primariei municipiului Deva”;  
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            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.431/2008 
 
 
Punctul 2 

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

proiectului „Sistem informatic integrat in cadrul Primariei municipiului Deva – solutie e-
administratie pentru democratizarea accesului cetatenilor la serviciile publice on-line” la 
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 



 4 

Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            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.432/2008 
 
Punctul 3  

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

achizitie pentru cumpararea unui imobil situat in municipiul Deva, inscris in CF 3062 Deva, cu 
nr. Cadastral 5967, in suprafata de 982,00 mp., necesar proiectului finantat din fonduri europene 
nerambursabile – Masura ISPA; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            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.433/2008 
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Punctul 4  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Ansamblu de locuinte pentru tineri – 
zona Deva sud” in extravilanul municipiului Deva, prelungire str Sadoveanu, jud.Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            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.434/2008 
 

Dl. Inişconi Ioan 
În sală este prezent şi domnul Borbeanu Simion. 
Dl.Toma Gheorghe 
Vreau să întreb ceva. Acesta este P.U.Z.-ul pentru construcŃia de locuinŃe la tineri? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da. 
Dl.Toma Gheorghe 
Sunt două tipuri, am văzut, unele pentru o suprafaŃă, altele pentru altă suprafaŃă. Să ne  

prezinte cineva într-un minut, atât. 
 D-na Predoiu Olga 
 Zona este în extravilanul municipiului Deva. 

Dl.Toma Gheorghe 
 Unde? 
 D-na Predoiu Olga 
 Unde sunt rezervoarele Petrom, zona Archia. Zona studiată are 105.000 mp., dar zona 
ocupată de locuinŃe are 25.000 mp, deci 2,5 ha şi sunt împărŃite în 60 de loturi. Terenul va fi 
concesionat tinerilor conform Legii nr. 15/2003. 
 D-na Secretar Sârbu Laura  
 Nu va fi concesionat terenul, se dă în folosinŃă gratuită pe durata existenŃei construcŃiei. 
 D-na Predoiu Olga 

Parcelele vor fi între 200 şi 300 mp. 
Dl.Toma Gheorghe 
Deci, sunt două tipuri. 

 D-na Predoiu Olga 
Da, sunt două tipuri. Aşa a fost făcută împărŃirea de arhitect. Vor fi 62 de locuinŃe. 
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Punctul 5   

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

nr.36341/06.11.2008 incheiat cu ocazia desfasurarii procedurii de vanzare si stabilirea pretului de 
vanzare; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan  

            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 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.435/2008 
 
Diverse 
 Dl.łonea Vasile 
 Vreau să vă aduc la cunoştinŃă două probleme ridicate de câŃiva cetăŃeni. Prima dintre ele 
spune aşa: pe Aleea Crinilor din Gojdu, în dreptul blocurilor E10, E11, E12 şi E13 s-au asfaltat 
trotuarele, dar nu s-a asfaltat aleea principală, nu s-a asfaltat parcarea. Interesant este că nu s-a 
asfaltat aleea principală. Dacă există soluŃii, vă rog să aveŃi în atenŃie  această situaŃie.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ne gândim că mai sunt situaŃii în care a rămas să se stabilească exact culoarul ISPA. Am 
fost de exemplu în situaŃia să oprim lucrările pe DN7. Din cauza asta am stopat şi, oamenii nu 
ştiu, dar ar fi bine să-i informăm. Prin birourile de resort ar trebui, doamna director, să-i 
anunŃăm. 
 
 Dl.łonea Vasile 

Deci, acesta este motivul pentru care nu s-a asfaltat aleea principală şi parcarea din 
dreptul blocurilor E10, E11, E12 şi E13 de pe Aleea Crinilor din Gojdu? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Da. 
Dl.łonea Vasile 
A doua problemă, pe care mi-a ridicat-o cineva, este dacă nu se poate stabili o staŃie  

pentru maxi taxi în dreptul Baroului de avocaŃi? 
Dl.Inişconi Ioan 
Este pentru traseul 6. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
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Este staŃie numai la urcare pe bulevard nu şi la coborâre. Nu au unde să coboare, să 
meargă la piaŃă. 

Dl.Ghergan Florian 
Şi acolo este staŃie! 
Dl.Toma Gheorghe 
Scurt şi la obiect, referitor la profesori… 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am plătit prima tranşă.  
Dl.Toma Gheorghe 
AŃi plătit prima tranşă, din septembrie? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
De astăzi prima şcoală ia. Deci s-a tras la sorŃi şi prima şcoală ia. 
Dl.Toma Gheorghe 
Din nou trebuie să revin la ideea cu teatru, am iarăşi aici două materiale. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vom lua o decizie în 10 zile şi la şedinŃa din 21 noiembrie vă vom prezenta exact 

programul pentru anul viitor . Peste 8 zile vom lua o decizie. 
Dl.Inişconi Ioan 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 
 

 
Deva, 11 noiembrie 2008 

 
 

 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

    Inişconi Ioan              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia  


