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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 12 septembrie 2008,  în  şedinţa ordinară 
a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei  Primarului municipiului 
Deva, nr.1548/2008. 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinţă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar Oancea 
Nicolae Florin, domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, doamna Secretar Laura 
Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl. Panduru Carol, domnul 
Inişconi Ioan şi doamna Oprisiu Corina iar domnul Ghergam Florina Sandel şi domnul 
Pogocsan Ferdinand întârzie. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul viceprimar Oancea Nicolae Florin, domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, 
doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului           

 De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
  Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros La multi ani 
celor care isi aniverseaza  ziua de nastere in aceasta luna, respectiv), Pogocsan 
Ferdinand (23.09)  si  Toma Gheorghe (23.09) şi totodata doresc sa va spun ca accept 
felicitarile dumneavostra pentru ca astazi 12 septembrie implinesc si eu o vârsta de 55 
de ani. 

În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 
vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 02 
septembrie 2008,  precum şi procesul-verbal al şedinţei Consiliului local. 

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 02 septembrie 2008, însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 02 septembrie 2008 
Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.1651/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
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La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 8 de puncte si 2 puncte suplimentare. 
S-au adoptat 9 de  hotarari, respectiv de la nr. 340-348.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 02 septembrie 
2008.  
 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
In sala este prezent dl. Pogocsan Ferdinand. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de  02 

septembrie 2008. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 02 septembrie 2008 se aprobă cu 17 

voturi pentru. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
 
D-nul Primar Mircia Muntean: 
Ordinea de zi este următoarea: 
 
I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru semestru I al anului 2008 
II.   Proiecte de hotărâri, privind: 
 
1. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru separarea consumatori electrici 

pentru imobilul situat in Deva, B-dul 22 Decembrie, bloc 41, parter, aflat in 
administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Deva;      
             Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind 
atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti a locuintelor situate in imobilul din Deva, 
str.1 Mai nr.27 -fosta T.Maiorescu, aflate in administrarea Serviciului Public Local de 
Asistenta Sociala Deva, ulterior modificata si completata;     

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noului Regulament de orgnizare si functionare a Serviciului 

Public Local de Asistenta Sociala Deva subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in 

Deva , str. Bejan, bl. 76, sc.2, et.2, ap.29, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, catre 
titularii contractului de inchiriere Cucoran Constantin, Cucoran Jan, Cucoran Aurel si 
Cucoran Nicolae;   

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr. 308/2006 prin 

care s-a aprobat atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti a locuintelor situate in 
imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1,aflate in administrarea Serviciului Public 
Local de Asistenta Sociala Deva,ulterior modificata si completata;       

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al 
municipiului Deva; 
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Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Reluarea activitatii doamnei Oarga Maria Daniela pe postul de consilier 

juridic, grad IV in cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Deva; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. 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 si 6 din Legea nr. 18/1991, republicata, modificata si completata si a Legi 
nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. 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 si 6 din Legea nr. 18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii 
nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Modificarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din 

cadrul serviciului Comunitar de Cadastru si Agricultura subordonat Consiliului locala la 
municipiului Deva; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea contractului de concesiune nr.543/1998; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Trecerea unui teren in suprafata de 9,00 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14.  Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 9,00 mp din domeniul 

privat al municipiului Deva in favoarea domnului Popa Daniel Iosif; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Trecerea unui teren in suprafata de 21,00 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 21,00 mp din domeniul 

privat al municipiului Deva in favoarea domnului Floria Vasile; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Stabilirea si aprobarea datei de incepere, respectiv de intrerupere a 

furnizarii energiei termice in sistem centralizat de termoficare din municipiul Deva; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Revocarea Hotararii Consiliului local nr. 332/2008 si aprobarea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 194,15 mp situat in Deva, str.1 Decembrie, nr.13, judetul 
Hunedoara; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea suportarii de la bugetul local al cheltuielilor ocazionate de 

primirea reprezentantilor Asociatiei Artois Roumanie la Deva, in perioada 24-29 
septembrie2008; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean 
20. Executarea unor lucrari suplimentare la obiectivul „Racord canalizare 

menajera, Centrul de educatie, invatamant si cultura Hunedoara-Deva Teglas Gabor” 
Deva; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   



 4 

21. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
„Construire spatiu comercial, produse tipografice, imprimate fiscale” Deva, str. Pietroasa 
nr.9, judetul Hunedoara; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere spatiu comercial la nivelul vitrinei spatiului existent-vecin, si realizarea unui 
acces din trotuarul existent” Deva, b-dul Decebal, bl.22, parter, judetul Hunedoara; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire balcon” Deva, str.I Creanga, bl.26, sc.1, ap.1, judetul Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire anexa usoara, prestari servicii, locuinta de serviciu si birouri P+M” Deva, 
str.Santuhalm, nr. 70, judetul Hunedoara; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extinderea actualului salon de coafura si realizare acces direct” Deva, Al. Pacii, bl. 
E1A, sc.II, ap.22, parter, judetul Hunedoara; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinte peste garaje existente” Deva, str. I..Micu Klein, f.n., judetul 
Hunedoara; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 

„Locuinte P+M, fosa septica, imprejmuire” Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta pe demisol existent P+E+pod util” Deva, str.Anemonelor, f.n., 
judetul Hunedoara; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 

„Locuinte familiale P+M, imprejmuire” Deva, str.Zavoi, nr.13, judetul Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
30.  Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Zonal pentru construire 

„Ansamblu de locuinte familiale” Deva, str.Carierei,f.n., judetul Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Zonal pentru „Anexa 

agricola” Deva, str.Santuhalm, f.n., judetul Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire anexa agricola” Deva, str.Dealului nr.10, judetul Hunedoara; 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan de Amenajare a 

Teritoriului Zonal Interorasanesc Deva-Hunedoara Simeria Judetul Hunedoara. 
Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 

II.  Diverse 

Faţa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
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Suplimentarea ordinii de zi  cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1.Trecerea unui teren in suprafata de 48,56 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
2. Aprobarea Actului aditional nr.1 1a Contractul de concesiune nr. 35/2003; 

            3. Aprobarea suportarii de la bugetul local al cheltuielilor ocazionate de primirea 
la Deva a reprezentantilor Primariei orasului Szigetvar, oras infratit cu municipiul Deva, 
in luna octombrie ; 

4. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008. 
5. Aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Corvinia” 
 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot ordinea de zi prezentată, completata cu cele 5 puncete 

suplimentare       
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenţi  

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,3,6,7,11,17,20, se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele: 19,21-33, 3 suplimentar, 4 suplimentar, 5 suplimentar se 
adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar potrivit prevederilor art.45 
alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 
2,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,18, 1 si 2 suplimentar se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 
total al consilierilor locali în funcţie.   

In continuare dau cuvantul domnului Primar pentru a prezenta primul punct de pe 
ordinea de zi.  

In sala este prezent domnul Ghergan Florian Sandel. 
 

 
I. Proiecte de hotărâri: 

D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 1: Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru separarea consumatori 

electrici pentru imobilul situat in Deva, B-dul 22 Decembrie, bloc 41, parter, aflat in 
administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Deva;      

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.349/2008 

 
D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 2 Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002 privind 

atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti a locuintelor situate in imobilul din Deva, 
str.1 Mai nr.27 -fosta T.Maiorescu, aflate in administrarea Serviciului Public Local de 
Asistenta Sociala Deva, ulterior modificata si completata;     

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.350/2008 

 
D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 3 Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a 

Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Deva subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.351/2008 
 
D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 4: Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in 

Deva , str. Bejan, bl. 76, sc.2, et.2, ap.29, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, catre 
titularii contractului de inchiriere Cucoran Constantin, Cucoran Jan, Cucoran Aurel si 
Cucoran Nicolae;   

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.352/2008 
 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 5. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr. 308/2006 

prin care s-a aprobat atribuirea in vederea inchirierii catre solicitanti a locuintelor situate 
in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1,aflate in administrarea Serviciului Public 
Local de Asistenta Sociala Deva,ulterior modificata si completata;       

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.353/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 6. Aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al 

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

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.354/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 7. Reluarea activitatii doamnei Oarga Maria Daniela pe postul de 

consilier juridic, grad IV in cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului 
Deva; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.355/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 8 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 si 6 din Legea nr. 18/1991, republicata, modificata si completata si 
a Legi nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.356/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 9. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita 

tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr. 15/2003; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan  Gabriel 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Rodica Avram 
La pozitiile 142 si 144 din tabelul Anexa la proiectul de hotarare din graşeală am 

trecut data depunerii cererii. Datele de nastere sunt la pozitia 142 - 3.12.1984 şi la 
poziţia 144-12.07.1986. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, cu modificările aduse de 
compartimentul de specialitate. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.357/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 10. 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 si 6 din Legea nr. 18/1991, republicata, modificata si completata si 
a Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.358/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 11. Modificarea organigramei si a statului de functii pentru personalul 

din cadrul serviciului Comunitar de Cadastru si Agricultura subordonat Consiliului locala 
la municipiului Deva; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.359/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 12 Modificarea contractului de concesiune nr.543/1998; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.360/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 13. Trecerea unui teren in suprafata de 9,00 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
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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 prezenţi. 

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.361/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 14. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 9,00 mp din 

domeniul privat al municipiului Deva in favoarea domnului Popa Daniel Iosif; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.362/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 15 Trecerea unui teren in suprafata de 21,00 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
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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 prezenţi. 

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.363/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 16. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 21,00 mp din 

domeniul privat al municipiului Deva in favoarea domnului Floria Vasile; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.364/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 17. Stabilirea si aprobarea datei de incepere, respectiv de intrerupere a 

furnizarii energiei termice in sistem centralizat de termoficare din municipiul Deva; 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de comert a avizat favorabil.S-au solicitat cateva amănunte în comisia 
de specialitate care cred că trebuie lamurite. 
D-na Marian Delina 
Din partea compartimentului de specialitate solicităm următoarea completare: la 
art.1 “in perioada tranzitorie încălzirea se furnizează doar în intervalul 1800 – 900 
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dacă în această perioadă media temperaturii,  trei zile calendaristice în intervalul 
orar 2200 – 600 scade sun 15 grade Celsius” 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot cu modificările aduse de 
compartimentul de specialitate. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.365/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 18. Revocarea Hotararii Consiliului local nr. 332/2008 si aprobarea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 194,15 mp situat in Deva, str.1 Decembrie, nr.13, 
judetul Hunedoara; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Toma Gheorghe 

 Numai putin să deyvoltam subiectul, noi am închiriat spaţiul. 
 D-na Secretar Laura Sârbu 
 Am aprobat închirierea de la o persoană juridică. Acesta a vândut spaţiul la o 
persoana fizica si acum inchiriem de la persoana fizica. 
 D-na Mateuca Mădălina  

Dacă închiriem în aceleaşi condiţţii ca acelea aprobate prin hotărârea 
nr.332/2008, acolo parca era prevazut 17 euro/mp atunci de ce închiriem cu 20 
euro/mp.  
 D-na Secretar Laura Sârbu 

Persoana fizică nu este plătitoare de TVA deci, este tot 20 euro. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.366/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 19 Aprobarea suportarii de la bugetul local al cheltuielilor ocazionate de 

primirea reprezentantilor Asociatiei Artois Roumanie la Deva, in perioada 24-29 
septembrie2008; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Toma Gheorghe  
Comisia învăţământ cultura a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.367/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 20 Executarea unor lucrari suplimentare la obiectivul „Racord canalizare 

menajera, Centrul de educatie, invatamant si cultura Hunedoara-Deva Teglas Gabor” 
Deva; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
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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 prezenţi. 

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.368/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 21 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire spatiu comercial, produse tipografice, imprimate fiscale” Deva, str. Pietroasa 
nr.9, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.369/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 22 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extindere spatiu comercial la nivelul vitrinei spatiului existent-vecin, si realizarea unui 
acces din trotuarul existent” Deva, b-dul Decebal, bl.22, parter, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.370/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 23 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire balcon” Deva, str.I Creanga, bl.26, sc.1, ap.1, judetul Hunedoara; 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.371/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 24 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire anexa usoara, prestari servicii, locuinta de serviciu si birouri P+M” Deva, 
str.Santuhalm, nr. 70, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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



 18 

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.372/2008 
 
 
 
 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 25 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Extinderea actualului salon de coafura si realizare acces direct” Deva, Al. Pacii, bl. 
E1A, sc.II, ap.22, parter, judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Toma Gheorghe 
O singura chestiune. Intreb pe cei de la urbanism dac[ permite structura de 

rezistenţă construirea peste. 
D-na Olga Predoiu 
Nu este construire peste, este o extindere. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.373/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 26 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinte peste garaje existente” Deva, str. I..Micu Klein, f.n., judetul 
Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
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D-na Olga Predoiu 
Aici, fundaţia va fi consolidată iar noua construcţie care va avea mai mult cu 1 m, 

diferenţa de teren va fi concesionată. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.374/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 27 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinte P+M, fosa septica, imprejmuire” Deva, str.Roci, f.n., judetul 
Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.375/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 28 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta pe demisol existent P+E+pod util” Deva, str.Anemonelor, f.n., 
judetul Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
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Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.376/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 29 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinte familiale P+M, imprejmuire” Deva, str.Zavoi, nr.13, judetul 
Hunedoara; 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.377/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 30 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Zonal pentru 

construire „Ansamblu de locuinte familiale” Deva, str.Carierei,f.n., judetul Hunedoara; 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.378/2008 
 
 
 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 31 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Zonal pentru 

„Anexa agricola” Deva, str.Santuhalm, f.n., judetul Hunedoara; 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.379/2008 
 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 32 Aprobarea documentatiei faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire anexa agricola” Deva, str.Dealului nr.10, judetul Hunedoara; 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.380/2008 
 
 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 33 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan de Amenajare a 

Teritoriului Zonal Interorasanesc Deva-Hunedoara- Simeria Judetul Hunedoara. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Angela Stepan 
Am o menţiune, la redactare a fost o eroare şi titlul documentaţiei nu e 

documentaţie urbanistică, e documentaţie de amenajare a teritoriului. Am de asemenea 
o rugaminte, va veni dl. conferenţiar doctor Radu Radoslav de la Timişoara să ne 
prezinte acest plan dar probabil că mai durează puţin. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, cu modificarea adusa. 

D-na Angela Stepan 
 Este plan de amenajare a teritoriului interorăşenesc zonal Deva – Hunedoara – 
Simeria. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cu acestă menţine să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.381/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 



 23 

Punctul 1 suplimentar  Trecerea unui teren in suprafata de 48,56 mp din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.382/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 2 suplimentar  Aprobarea Actului aditional nr.1 1a Contractul de 

concesiune nr. 35/2003 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia urbanism - patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.383/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
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 Punctul 3 suplimentar  Aprobarea suportarii de la bugetul local al cheltuielilor 
ocazionate de primirea la Deva a reprezentantilor Primariei orasului Szigetvar, oras 
infratit cu municipiul Deva, in luna octombrie  

Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl. Toma Gheorghe  
Comisia învăţământ cultura a avizat favorabil. 
Presa, posturile Antena 1 şi PRO TV la stiri, au anunţat ca, consilierii au plecat la 

Szigetvar cu 100 de euro/zi. Adica 500 de euro. Specificăm diurna pe zi a fost 17,5 euro 
adica 87,5 euro pe total, adica pe 5 zile. Multumesc.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Inainte de a trece la vot adresez invitaţia tuturor consilierilor să parricipaţi la 
primirea acestei delegaţii. Trebuie sa fim prezenţi cel puţin la venirea acestei delegaţii, 
ei sunt nişte oameni deosebit de primitori şi merită întraga atenţie din partea noastră. 
Vă rog respectuos. 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.384/2008 
 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 

 Punctul 4 suplimentar.  Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe 
anul 2008 
 D-na Viorica Nicula 
 Astăzi dimineaţă ne-a fost comunicată adresa de la Direcţia de Finanţe prin care 
ni se repartizează din trimestrul 4 în trimestrul 3 suma de 3 milioane lei noi de la 
cheltuielile de  personal din învaţământ si trebuie cuprisă acestă sumă în buget 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, cu modificare adusa. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.385/2008 

 
 D-nul Primar Mircia Muntean: 
Punctul 5 suplimentar:  Aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara “Corvinia” 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Dara Oana 
Vă rog să permiteţi să rectificăm la art.2 din Statutul Asociaţiei, sediul Asociaţiei 

este Deva str. 1 Decembrie 1918, nr.28. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La art.4 trebuie să desemnăm o persoană care să ne reprezinte in Adunarea 

Generală a Asociaţiei. 
Dl. Morar Marcel 
Propun pe dl. consilier Lazăr Danil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La art.5 trebuie desemnat reprezentantul municipiului Deva in Consiliul de 

Administraţie a Asociaţiei. 
Dl. Morar Marcel 
Propun pe dl. consilier Toma Gheorghe. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
Consilierii voteaza si introduc buletinele de vot in urna. 
Dl David Ioan 

Rezultatul votului secreta este următorul: 
Au fost 18 voturi valabil exprimate. 
Dl. Lazăr Danil – 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
Dl. Toma Gheorghe – 16 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 
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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 prezenţi. 

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.386/2008 

 
 Diverse 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Doresc să vă informez că în perioada 4-8 septembrie coform hotararii 
Consiliului local ne-am deplasat în oraşul Szigetvar. Am ajuns în jur de ora 9 . Am 
participar in data de 5,6,7 la toate maifestarile organizate. Am rămas foarte plăcut 
surprinşi cum aceşti oameni, in jur de 11 mii de locuitori ştiu să-si onoreze înaintasii. 
Atâta seriozitate au manifestat în organizarea tuturor festivităţiilor încât am rămas miraţi. 
Au participat ambasadorul Turciei, consulul Turciei din Ungaria, garda turcă venită din 
Istambul, garda oraşului şi garda naţională impreună iar din partea conducerii statului 
maghiar a partcipat preşedinta Parlamentului. Au fost şi delegaţii din partea celor 5 tări 
care au orase infraţite cu ei. 
 Dl Toma Gheorghe 
 Asociaţia de handicapaţi pune problema de când au şi ei posibilitatea de 
urcare în autobuz. 
 În numele colegilor de la Decebal vreau să spun că de 5 ori pe an se dau nişte 
tichete cadou.Acum pe 15 septembrie începe şcoala şi oamenii aşteptau. M-au delegat 
să pun această întrebare. Dacă aveţi posibilităţi să le acordaţi. Profesorii primesc 
salariile în 15 iunie şi următorul salariu îl primesc în octombrie. 
 Dl. Ţonea Vasile 
 Dl. Primar m-a sunat cineva referitor la Aleea Crinilor. Am înţeles că nu s-a 
asfaltat. 
 Dl Morar Marcel 
 Locatarii blocului turn care se află lângă magazinul Plus şi Rompetrol cer 
sprijin pentru amplasarea unui loc de joacă în zona verde. Acolo a fost un loc de joacă 
înainte de 1990, au reuşit prin forţe propii să-l degajeze. 

    Dl. Oană Nicolae Dorin 
    Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinţei.  

 
 

 
 Deva, 12 septembrie 2008 
 

            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Oană Nicolae Dorin                 Sârbu Laura 
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