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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 11 septembrie 2009,   în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

 
Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 

alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1658/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 14 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar Oancea 
Nicolae Florin, 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 Zoltan  
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 14 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa d-na Mateucă Mădălina, dl. Ghergan Florian, dl Borbeanu 
Simion Sandu, dl Tonea Vasile, dl. Borca Tiberiu Mircea, dl. Oană Nicolae Dorin şi dl.Costa 
Cosmin Cristian. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
viceprimar Oancea Nicolae Florin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi 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 domnului consilier Oana Nicolae 
Dorin(12.09.) care absentează 

În continuare, dau cuvântul domnisoarei Oana Dara, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 24 august 2009 si din data de 02 septembrie 
2009 precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.  

Domnisoara Oana Dara 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 24 august 2009 si din data de 02 septembrie 2009 însoŃit fiecare de 
un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului 
acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 24 august  2009 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1510/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier łonea Vasile. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 25 de puncte. Proiectul inscris la punctul 7 a 
fost retras. S-au adoptat 24 de hotarari, respectiv de la nr.262-285.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 24 august 2009.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 02 septembrie  2009 

 
Consiliul local a fost convocat de indata prin DispoziŃia Primarului nr.1634/2009, cu 

respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2  puncte. S-au adoptat 2  hotarari, respectiv de 

la nr.286-287.  
Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 02 septembrie 2009.  
 

Dl.  Pogocsan Ferdinand Zoltan  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 24 august 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 24 august 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 02 septembrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 02 septembrie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Participarea Consiliului local al municipiului Deva in calitate de coorganizator 
Aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice „Rampe de acces pietonal în 
municipiul Deva pentru persoanele cu handicap locomotor” 
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            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Asociatia CorneliuGroup- 

Cercetare, inovare, in vederea sustinerii participarii domnului Birtok Băneasă 
Corneliu la Salonul International de Inventica „Arca” care se va desfasura la 
Zagreb, Croatia; 

            IniŃiator Consilier Carol Panduru   
 

II. Diverse 
 

Dl. Primar Mircia Muntean: 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatorul proiect de hotarare: 

1. Aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de executie de lucrari nr.33803/2006 
incheiat intre Municipiul Deva si SC Romstrande SRL Bucuresti; 
 

Dl.Pogocsan Ferdinand Zoltan  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat   
            S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata         
            S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
 

NOTĂ: În conformitate cuprevederile 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 punctul 1, punctul suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 2 - 3 se 
adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, 
 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 

Punctul 1  
Dl. Primar Mircia Muntean  

1. Participarea Consiliului local al municipiului Deva in calitate de coorganizator 
Aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice „Rampe de acces pietonal în municipiul Deva 
pentru persoanele cu handicap locomotor” 

Dl. Pogocsan Ferdinand Zoltan  
 Doreşte cineva să ia cuvântul? 
 Dl. Panduru Carol 
 La banca Transilvania de la PiaŃă, clădirea mică, dinspre intrarea de la PiaŃă şi fosta 
Romarta, unde este acces pentru cei cu handicap, nu există rampă din partea dinspre parcare şi nu 
se poate trece, pentru că este bordura înaltă. Daca ar fi, ori între parcare  şi acces să se facă încă o 
trecere pentru aceştia. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Dl Ciprian Rachita, atunci notaŃi-vă. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
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Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand Zoltan  

            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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 288/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009;  
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut câteva modificări: 
- pentru acoperirea necesarului Serviciului Comunitar pentu Cadastru si Agricultura se 

impune suplimentarea bugetului acestuia, la titlul 20 – bunuri si servicii, cu valoarea de 70,00 
mii lei -de la 100,00 mii lei la 170,00 mii lei.  

De asemenea, prevederea subcapitolului 70.02.50 “Alte servicii în domeniile locuintelor, 
serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul 20 – bunuri si servicii se impune a fi suplimentata cu 
valoarea de 300,00 mii lei -de la 400,00 mii lei la 700,00 mii lei.  
 Cu suma de 370,00 mii lei se diminueaza prevederea subcapitolului 70.02.03.01 
“Dezvoltarea sistemului de locuinte”, titlul 20 – bunuri si servicii - de la 950,00 mii lei la 580,00 
mii lei. 

Dl. Moş Ovidiu 
Având în vedere că se lucrează peste linie, pe Grigorescu a rămas o stradă Constantin 

Brâncuşi, de vreo150 de metri. Aş propune modernizare, apă şi canal dacă tot se lucează acuma 
şi este front de lucru, pentru respectiva stradă. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Să  discute la modul serios cu compartimentul de specialitate şi chiar daca resursele nu ne 

permit, eu cred că pot să ne aştepte……. 
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Dl. Szots Ludovic 
ISPA a băgat apa, cum au facut ei proiectul, o parte au lăsat pe dinafară, deci ar fi vorba 

despre reŃeaua de apă pe acea porŃiune rămasă afară din programul ISPA plus canalizarea. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Dl. Director faceŃi toate diligenŃele să inceapă şi reparaŃiile. 
Dl. Szots Ludovic 
Executivul atunci o să ia toate măsurile. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Alta nu mai este? 
Dl. Moş Ovidiu 
Nu, cei 150 metri. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand Zoltan  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot Ńinând seama de modificările propuse de 
compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 289/2009 
 

Puncul 3 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Asociatia CorneliuGroup- Cercetare, 

inovare, in vederea sustinerii participarii domnului Birtok Băneasă Corneliu la Salonul 
International de Inventica „Arca” care se va desfasura la Zagreb, Croatia; 

Dl. Panduru Carol 
Când l-am chemat pe acest tănăr inventator care a fost şi rândul trecut, trebuia să 

prezinte….a luat locul II la Moscova şi are o poză – te rog să arăŃi, care este sub egida Primăriei 
municipiului Deva. Nu i-a fost ruşine să spună că reprezintă municipiul Deva. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Să îl aplaudăm. 
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Dl. Panduru Carol 
În acest sens s-a decis să facem o asociere între Consiliul local sau Primăria Deva şi el, ca 

în toate competiŃiile internaŃioale – unde cel mai rău a luat medalie de argint, să reprezinte 
municipiul Deva, lucru care a fost şi redactat în presă, practic doar într-un singur ziar, în 
Mesagerul, este popularizată activitatea acestui tânar.  

Eu zic că ne mândrim cu acest tînăr şi voi iniŃia un proiect de hotărâre, pentru că el să 
primească titlul de cetăŃean de onoare. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand Zoltan  

            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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 290/2009 
 
Punctul 1 suplimentar 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de executie de lucrari nr.33803/2006 

incheiat intre Municipiul Deva si SC Romstrande SRL Bucuresti; 
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand Zoltan  

            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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 291/2009 
 

Diverse 
Dl.Pogocsan Ferdinand Zoltan Zoltan 

            La Diverse. Da dl. Primar 
Dl. Primar Mircia Muntean  
StimaŃi colegi având în vedere solicitările sindicatelor privind participarea liderilor 

politici sau reprezentanŃilor politici la deschiderea anului şcolar. Eu propun totuşi noi să facem şi 
să ne prezentăm la şcoli, mă rog cei ce ne-am dorit să luăm parte, dar preferabil ar fi să mergem 
în calitate de părinŃi fără să luăm cuvântul, fără să citim nimic.  

De ce spun acest lucru, pentru că există riscul ca profesorii neparticipând la aceste 
întâlniri, ei să stea în cancelarie şi doi-trei elevi să fluiere şi să ne pună într-o postură spun 
necuvenită reputaŃiei Consiliului local. Atunci cred că fiecare dintre noi putem participa alături 
de părinŃi, putem sta de vorbă cu conducerea şcolii în cabinete, dar nu  în careu, s-a făcut o 
imagine negativă la nivel naŃional şi nu vreau să se resfrângă şi asupra dumneavoastră. În acelaşi  
timp nu putem nici refuza să mergem, nu este un gest, cred că din partea sindicatelor să ne 
oprească să participăm în calitate de părinŃi, de prieteni, de reprezentanŃi ai comunităŃii locale la 
aceste acŃiuni, pentru că noi, vedeŃi cu eforturi extraordinare mai ales că, Cosiliul local Deva are 
cele mai multe CEB - uri pe cap de locuitori din România.  

Nici unde, nici un oraş, nici o administraŃie locală nu are atâta …..GândiŃi-vă că am făcut 
o radiogramă a întregului învăŃământ local devean: 40% din copii de la Decebal sunt externi 
municipiului Deva, 40% de la Pedagogic sunt externi, 35 % de la Liceul Transilvania, 25% de la 
Liceul Energetic. A fost numai aşa o radiografiere generală.  

Vă daŃi seama că noi Ńinem propriu-zis jumătate din copii, hai să zic că dacă ar fi tot 
judeŃul Hunedoara, dar sunt copii şi din afara judeŃului, sunt copii din zona Timiş-ului, judeŃ 
învecinat, sunt copii din zona Sibiu-lui, liceul de artă. Să nu mai vorbesc de altfel de 
reprezentanŃii altor minorităŃi  

De asta zic eu că o parte din articolele de modificare a legii sunt foarte bine venite ca 
banii să urmeze copilul, nu să intre în bugetele altor primării şi noi să-i susŃinem şi să ne mai 
trezim şi fluieraŃi. Nu este corect.  

MulŃumesc, dacă aveŃi alte păreri, cred că este cea mai bună soluŃie, să participăm ca 
părinŃi, prieteni fără a lua cuvîntul. 

Dl. Cuiava Dorel 
La cererea a 65 de cetăŃeni de la blocul 4 din Dacia , este un bar la parterul blocului 4 ce 

deranjează şi 65 de cetăŃeni solicită … 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Este o acŃiune la care trebuie să participe mai multe persoane, domnul Alin Radoane, vă 

rog să luaŃi în primire, să faceŃi o echipă din mai multi: poliŃie, solicitaŃi un reprezentant de la 
Mediu şi ne deplasăm acolo. Dumneavoastră sunteŃi interfaŃa şi cu cei care mai dau cu pumnii, 
aveŃi experienŃă, ştiŃi să baraŃi. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand Zoltan Zoltan 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva,  11 septembrie 2009 
 
 
 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,       Secretar 
Pogocsan Ferdinand Zoltan Zoltan            Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Daniela Cuşnir 
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