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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 05 octombrie 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, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.2130/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar 
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. 
Dl.  Pogocsan Ferdinand 
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 absenta d-na Mateuca Madalina şi 
dl. Dobrean Mircea. Întârzie la şedinţă domnul Oancea Nicolae Florin. 

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. 

Dl.  Pogocsan Ferdinand 
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. Proiect  de hotărâre, privind: 

1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru 
investitia „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipare a 
infrastructurii educationale la Scoala „Andrei Saguna”  - Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 

si echipare a infrastructurii educationale la Scoala “Andrei Saguna” – 
Deva, judetul Hunedoara, la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – 
Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente proiectului ”;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   



 2 

3.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.134/2009 privind  aprobarea 
depunerii proiectului ”Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Decebal Deva” la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor 
aferente proiectului;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II.   Diverse 
 

Dnul Primar Mircia Muntean: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele 

proiecte de hotarare: 

1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Aprobarea transmiterii in administrarea Serviciului public local de asistenţă 
socială Deva a “Blocurilor de locuinţe sociale Deva, str.Prelungirea Zăvoi 
– 8 blocuri P+3” 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata         
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele 1-2 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali prezenti iar 
potrivit art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul: 3 se adoptă 
cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie  iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul suplimentar 2 se adoptă cu votul 
a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii pentru investitia „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echipare a infrastructurii educationale la Şcoala „Andrei 
Şaguna”  - Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 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. 379/2009 
Punctul 2  

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

depunerii proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipare a 
infrastructurii educationale la Scoala “Andrei Saguna” – Deva, judeţul Hunedoara, la 
Agentia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului ”. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 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. 380/2009 
În sală este prezent şi domnul consilier Oancea Nicolae Florin. 

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

Hotărîrii Consiliului local nr.134/2009 privind  aprobarea depunerii proiectului 
”Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului 
Naţional Decebal Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, 
precum şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 381/2009 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            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 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 382/2009 

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

transmiterii in administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva a 
“Blocurilor de locuinţe sociale Deva, str.Prelungirea Zăvoi – 8 blocuri P+3”. 

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

            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 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 383/2009 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Dorim să felicităm pe domnul Ardelean şi să-i urăm “La mulţi ani!”, cheltuială 

multă, masa şi dansul mai târziu. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Cheltuială multă! 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Cheltuială multă, masa şi dansul mai târziu. Felicitările noastre! “La multi ani!” 

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

închise lucrările şedinţei.  
 

Deva, 05 noiembrie 2009 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 
        Pogocsan Ferdinand Zoltan           Jr. Sârbu 
Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


