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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 08 octombrie 2009,   în şedinŃa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1881/2009. 

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

La şedinŃa 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 reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.  Pogocsan Ferdinand 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr 
de 19 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl Tonea Vasile şi domnul Oancea Nicolae Florin. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
viceprimar 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 reprezentanŃi 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. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiŃia ,,Reabilitarea şi extinderea parcului Bejan Deva” şi depunerea proiectului la 
Ministerul Mediului pentru finanŃare nerambursabilă prin Programul naŃional de 
îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Actului aditional la Contractul nr.53/06.01.1995 pentru executia lucrarilor 

de constructii – montaj la obiectivul de investitii „Palat administrativ al judetului 
Hunedoara”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

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

hotarare: 

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiŃia  
,Noi capacităŃi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii 
regenerabile” ; 
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2. Depunerea proiectului ,,Noi capacităŃi de producere a energiei termice prin valorificarea  
resurselor de energii regenerabile” la AdministraŃia Fondului pentru Mediu pentru 
finanŃare nerambursabilă prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 
energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi 
solului. 
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la pct.1, pct. suplimentare 1,2  se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, 
potrivit iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 
punctul 2 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 

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

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiŃia ,,Reabilitarea şi extinderea 
parcului Bejan Deva” şi depunerea proiectului la Ministerul Mediului pentru finanŃare 
nerambursabilă prin Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de 
spaŃii verzi în localităŃi;  

Dl. Oana Nicolae  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 331/2009 
 

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

la Contractul nr.53/06.01.1995 pentru executia lucrarilor de constructii – montaj la obiectivul de 
investitii „Palat administrativ al judetului Hunedoara” 

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

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 332/2009 
 

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

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiŃia „Noi capacităŃi de producere a 
energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile„  

Dl. Oana Nicolae  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Ca energetician mă bucur că municipalitatea ia asemenea hotărâri şi are asemenea  
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proiecte, mai ales că ne aliniem şi noi la cerinŃele europene în domeniul energetic. Pentru că abia 
acum am primit aceste proiecte de hotărâri, nu am avut timp să studiez şi aş vrea să ne spuneŃi 
câteva cuvinte, să se explice ce anume îşi propune Studiul de Fezabilitate. Doar câteva cuvinte,  
să ştim şi noi despre ce este vorba. MulŃumesc. 
 D-na Pârvu Daniela 
 Prin Studiul de Fezabilitate supus aprobării dumneavoastră dorim să găsim soluŃii de 
diminuare a costurilor cu încălzirea în şcoli, clădiri care sunt in patrimoniul Primăriei, utilizând  
energii alternative, panouri solare  şi pompe geotermice. Prin Fondul de Mediu se poate obŃine 
finanŃare pentru astfel de lucrări de investiŃii ceea ce şi intenŃionăm. Astfel, vom solicita 
finanŃare nerambursabilă pentru această investiŃie în dorinŃa ca prin aceasta să scădem 
cheltuielile energetice din cele 5 şcoli ce fac obiectul  investiŃiei. Asta se  urmăreşte prin această 
investiŃie  

Dl. Pogocsan Ferdinand 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 333/2009 
 

Punctul 2 suplimentar 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind depunerea proiectului ,,Noi 

capacităŃi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile” la 
AdministraŃia Fondului pentru Mediu pentru finanŃare nerambursabilă prin Programul de 
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea 
calităŃii aerului, apei şi solului;  

Dl. Oana Nicolae  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 334/2009 
 

Diverse 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 

Am văzut că pe strada Hărăului s-a asfaltat, s-au pus borduri şi arată foarte bine. Se 
lucrează pe străzile Traian Vuia şi GriviŃei. Să sperăm că vor fi nişte străzi amenajate cum 
trebuie. 
 Pe strada Hărăului în dreapta s-a închis drumul spre Mureş, gunoiul se depozitează în 
capătul străzii. ŞtiŃi că sunt nişte panouri de beton acolo de pe vremea răposatului. Acolo lângă, 
“cât casa”, este un maldăr de gunoi. Toată lumea duce gunoiul acolo. Nu ştiu, eu aş zice.. PoliŃia 
Comunitară… nimeni nu vede nimic. Arată mizerabil. O stradă nou asfaltată, arată bine şi în  rest 
este vraişte. Nu este de ieri, de alaltăieri. 

Mai sunt alte discuŃii? 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 
 
 

Deva,  08 octombrie 2009 
 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Pogocsan Ferdinand             Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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