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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 04 decembrie 2009,   în şedinţa de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 
 

    
Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.2348/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
D-na Chişotă Roxana 
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 18 consilieri, şi-a anunţat absenţa dl Morar Marcel, dl. Kovacs 
Francisc şi dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, directori, precum şi 
şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al 
serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

D-na Chişotă Roxana 
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 depunerii proiectului “Reducerea riscurilor la nivel municipal 
printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Local  pentru Situatii 
de Urgenta”, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Asociaţia Profesorilor 

de Istorie din România – Clio, Filiala Hunedoara, în vederea organizării 
unui simpozion cu tema “România – 20 de ani fără comunism”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

D-na Chişotă Roxana 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.          
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele 1 si  2 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie.   
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I. Proiecte de hotărâri: 

Punctul 1  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
depunerii proiectului “Reducerea riscurilor la nivel municipal printr-o mai buna 
comunicare in cadrul Comitetului Local  pentru Situatii de Urgenta”, precum şi a 
cheltuielilor aferente proiectului. 

D-na Daniela Pârvu  
 Din partea compartimentului de specialitate am de făcut o propunere. În 

cuprinsul hotărârii, la art. 2 şi la  art.3 la sfârşit să se  completeze “conform anexei” 
întrucât s-a omis. 

Dl. Oana Nicolae  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de completarea 
compartimentului 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 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. 431/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului local al municipiului Deva cu Asociaţia Profesorilor de Istorie din România – 
Clio, Filiala Hunedoara, în vederea organizării unui simpozion cu tema “România – 20 
de ani fără comunism”. 
 

Dl. Oana Nicolae  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
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Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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. 432/2009 
 

Diverse 
Dl. David Ioan 

 Poliţia Comunitară are vreun reprezentant aici? 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu. 
 Dl.David Ioan 
 Eu sunt cel care tot timpul s-a legat de taximetrişti. În faţă sunt două locuri 
alocate pentru ei. Acum este un touareg acolo, parcat exact în locul unde sunt 
taximetrişti. Sunt puţine locuri şi măcar în faţa Primăriei să se respecte. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să trimitem maşina acolo.  
 D-na Chişotă Roxana 
 Maşina era mai jos şi ridica o altă maşină.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ridicau o altă maşină. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Şi eu i-am văzut. Nu pot să fie peste tot în acelaţi timp. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sună-i! Luaţi numărul de telefon şi sună-i. 
 Dl.David Ioan 
 Am observat de câte ori vin la şedinţă că un loc este ocupat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Gândeşte-te şi la treaba aceasta, poate să fie judecător, poate să fie procuror, 
poate să fie primar, poate să fie consilier local, poate să fie prefect. Atunci să stai lângă 
el să o ridice că altfel vine acela cu presiuni, ăla se tăia cu cuţitul, fiecare spune că nu 
maşina lui trebuie ridicată. 

Trebuie să facem o dată şi o dată front comun împotriva... Aşa sunt zece cetăţeni 
în Deva cărora li se poate ridica,  restul toţi motivează că nu... 

Vin sărbătorile şi are dreptate domnul David aici, vin sărbătorile şi ne blochează 
peste tot. Vin acum acasă la părinţi toţi care sunt plecaţi... 

Dl.Borbeanu Simion 
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Vorbesc acum din poziţia cealaltă, o altă problemă. De exemplu la Mioriţa, 
taximetristii pe lângă locurile pe care le au rezervate pentru parcări, mai parchează o 
coloană de maşini de nu mai poţi să treci pe acolo - relaţia de dreapta, numai dacă 
mergi tot înainte spre sensul giratoriu. Şi taximetriştii parchează aiurea.  

Dl.Panduru Carol 
Un Moş Nicolae fericit! 
D-na Chişotă Roxana 
Sărbători fericite tuturor! 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
 
 
 

Deva,  04 decembrie 2009 
 
 
 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Chişotă Roxana              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


