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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 21 decembrie  2009,   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, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.2437/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnii Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, 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 
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 19 consilieri, şi-au anunţat absenţa domnul Kovacs Francisc. 
Întârzie la şedinţă domnul consilier Ghergan Florian. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Costa Cosmin Cristian, domnul Socol 
Augustin, 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. 

Domnilor consilieri, înainte de a intra în lucrările şedinţei aş dori să dau cuvântul 
reprezentantului Poliţiei Municipiului Deva, domnul comisar Borza Ioan pentru a ne 
prezenta o scurtă informare cu privire la cele sesizate de dumneavoastră. 

Dl. Comisar Borza Ioan 
Bună ziua. Înainte aş vrea să mă prezint, pentru cei care nu mă cunosc. Sunt 

Comisar Borza Ioan, de la Poliţia Municipiului Deva şi răspund de ordinea publică. 
În şedinţa precedentă aţi solicitat un punct de vedere al Poliţiei vis-a-vis de unele 

aspecte legate de boschetari, de unele activităţi comerciale ilicite care s-ar desfăşura în 
piaţa centrală a municipiului Deva.  

Aş dori să fac o scurtă spicuire a activităţilor pe care le-am desfăşurat în cursul 
anul 2009, urmând ca în semestrul I al anului 2010 după ce vom termina toate analiezele 
şi situaţiile să prezentăm o situaţie detaliată a tuturor activităţilor care le-aţi solicitat, 
pentru o corectă informare a Consiliului local şi a cetăţenilor. În cursul anului 2009, 
lucrătorii Poliţiei Municipiului Deva au organizat un număr de 44 acţiuni si razii, care au 
vizat depistarea persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, care nu îşi justifică prezenţa în 
municipiul Deva, ocazie cu care au fost identificate un număr de 73 de persoane fără 
domiciliu, dintre care 41 având domiciliul pe raza altor judeţe, iar 14 pe raza altor localităţi 
din judeţul Hunedoara. Cu ocazia acestor acţiuni au fost aplicate un număr de 680 
sancţiuni contravenţionale. 
 Au fost luate măsuri de asigurare a transportului înspre locul de domiciliu, pentru 
toate persoanele din alte localităţi, însă datorită faptului că Deva este prevăzută cu sistem 
de termoficare ale cărui magistrale permit adăpostirea persoanelor fără adăpost în 
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căminele de vizitare, la începutul sezonului rece, o parte dintre aceştia au revenit în 
municipiul Deva. În locurile în care domiciliază neavând aceste condiţii, nu le convine să 
stea. Astfel, am organizat împreună cu Primăria, cu domnul Primar, acţiuni în colaborare 
cu structurile specializate din cadrul Primăriei Municipiului Deva. Mă refer aici în special la 
zona centrală despre care s-a pomenit şi în şedinţa precedentă. Am luat măsuri de a-i 
muta pe boschetarii din spatele Casei de Cultură la o locaţie asigurată de Primăria 
Municipiului Deva prin grija domnului Primar, căruia îi mulţumesc şi cu această ocazie. 
Am înţeles că nu sunt tocmai bune pentru locuit acele condiţii şi atunci au revenit în Deva. 
Cum noi am luat măsuri - noi însemnând Primăria, de astupare a căminului din spatele 
Casei de Cultură, aceştia au migrat spre scările blocurilor, spre subsolurile blocurilor 
învecinate. 
 Atribuţiile Poliţiei se limitează cam aici, nu putem asigura spaţii de cazare, nu-i 
putem caza în condiţii improprii. 
 Aş vrea să mai spun că din totalul de 73 de persoane identificate pe parcursul 
anului la momentul acesta - situaţia pe care o am la nivelul lunii noiembrie, mai sunt 28 
de persoane care încă locuiesc în diferite locaţii de pe raza municipiului Deva. Din 
aceştia, 10 au domiciliul pe raza municipiului Deva. Locaţia, dacă interesează pe cineva, 
a fost stabilită de Primărie pe str. N. Grigorescu la nr.8A, dar am înţeles că nu sunt 
geamuri şi nu s-a rezolvat problema datorită lipsei de finanţare, având în vedere că este o 
situaţie dificilă din punct de vedere economic de la care nici Primăria nu face excepţie.  
 Referitor la activităţile comerciale ilicite desfăşurate în piaţa centrală, precum şi în 
zona adiacentă, după deschiderea noii locaţii, mai exact luna mai a acestui an, am stabilit 
un post permanent în zona pieţei. Este o patrulă pe două schimburi de la 6 dimineaţa la 
22, cu atribuţii inclusiv în zona pieţei, atât cât priveşte comerţul ilicit cât şi persoanele care 
staţionează. Este vizibil faptul că în ultima perioadă s-au mai împuţinat aceste persoane. 
Nici la sfârşitul verii nu au mai fost persoane care să tragă efectiv de noi să cumpărăm 
ciorapi sau ce mai comercializează ei acolo, care deranjează şi din punct de vedere 
estetic. 
 Au fost organizate, de asemenea un număr de 8 acţiuni şi razii, toate aceste 
măsuri făcând ca în perioada mai-noimebrie 2009 să fie constatate şi aplicate un număr 
de 176 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 140 000 lei şi au fost confiscate 
bunuri în valoare de  peste   20 000 lei. De asemenea, au fost întocmite 5 dosare pentru 
evaziune fiscală, tot în zona pieţei. 
 Cu ocazia organizării Inspectoratului Judeţean de Poliţie, structura economică a 
trecut în subordinea Inspectoratului. 
 Au fost întreprinse demersuri pe lângă Primarul municipiului Deva, în vederea 
instalării unor sisteme electronice de supraveghere în zona pieţei agroalimentare, dar şi 
pe b-dul Iuliu Maniu, pe tonsonul situat între b-dul Decebal şi Gara CFR. Ne-am gândit şi 
acolo la camere de supraveghere pentru a supraveghea persoanele certate cu legea şi a 
obţine probe în cazul reclamaţiilor. S-a găsit receptivitate în acest sens, însă datoriă crizei 
financiare care a afectat inclusiv bugetul Primăriei, până în prezent nu s-a reuşit 
instalarea acestora. 
 D-na Chişotă Roxana 
 În sală este prezent şi domnul consilier Ghergan Florian. 

Dl. Comisar Borza Ioan 
Referitor la activitatea stradală, vreau să vă informez că în 2009 au fost sesizate 

70 de infracţiuni, mai puţin decât în 2008. Cred că nu  putem vorbi de o creştere în aceste 
condiţii. Mai exact, 2000  de infracţiuni faţă de 2070 în 2008. Din genul infracţiunilor 
stradale, în anul 2008 au fost sesizate 228 de infracţiuni, în anul 2009 au fost 170, deci cu 
58 mai puţin. La fel, nu cred că putem vorbi de o creştere a infracţionalităţii nici pe 
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stradale. Consider eu că un merit în obţinerea acestor rezultate îl are prezenţa activită, 
chiar şi mai numeroasă a poliţiştilor în stradă.   

Vis-a-vis de aspectele sesizate din localitatea Cristur, legate de folosirea armei de 
foc pentru câinii comunitari am înţeles, că s-a întocmit la momentul respectiv un dosar. 
Pentru cei interesaţi dosarul poartă numărul 3661/P/2009, în care s-au desfăşurat 
cercetări pentru uz de armă letală fără drept. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara la data de 17.11.2009 şi se află în lucru la stuctura judeţeană 
a Parchetului. 

Dl.David Ioan 
Nu erau câini comunitari, erau porumbei. 
Dl. Comisar Borza Ioan 
Eu nu am fost, eram în concediu atunci, dar m-a informat colegul meu că au fost 

unele discuţii şi pe bună dreptate nemulţumiri legate de acest aspect. 
Spuneam că la începutul sau în primul trimestru al anului 2009 vom prezenta o 

informare detaliată a tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei Municipiului Deva 
pentru bună şi corectă informare atât a dumneavoastră cât şi a cetăţenilor municipiului 
Deva. În ce priveşte relaţia cu Primăria, eu o consider ca fiind una foarte bună. Atunci 
când am venit la domnul Primar cu o problemă, a doua zi aceasta s-a şi rezolvat în 
limitele  posibilităţilor,  adică,  dacă nu a presupus alocarea unor fonduri mari care după 
părerea mea erau inexistente. 

Dacă dumneavoastră doriţi să-mi adresaţi întrebări mie sau conducerii Poliţiei 
Municipiului Deva pentru a le transmite, vă rog. 

D-na Chişotă Roxana 
Vă mulţumim domnule Borza. 
Dl. Comisar Borza Ioan 
Şi eu vă mulţumesc şi având în vedere că urmează Sărbătorile de Crăciun şi Anul 

Nou, vă transmit atât din partea mea cât şi a conducerii Poliţiei Municipiului Deva să aveţi 
parte de un Crăciun fericit, de un An Nou fericit şi tot ce vă doriţi mai bun pentru anul 
viitor şi poate mai mulţi bani pentru Consiliul local. 

Dl.David Ioan 
Am mai ridicat aceste probleme. Taximetria clandestină a celor  din municipiul 

Deva şi alte oraşe. Este foarte mare aglomeraţie acolo unde sunt locurile de parcare 
pentru taximetrişti şi când  noi cerem patronilor să facă ordine spun că mai sunt şi alţi 
taximetrişti. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai direct, domnule consilier. Avem domnule comandant o problemă şi vin aici în 

faţa televiziunilor şi în faţa Consiliului să o spunem răspicat.  
Cea mai grea problemă este că avem informaţii certe, că în spate la fiecare 

taximetrist clandestin stă un consilier, un reprezentant al Primărie, un poliţist, un securist, 
un judecător şi un şef de la Gardă şi trebuie să vedem cine sunt aceştia. Comandantul 
Poliţiei sigur că trebuie să fie ferm şi să ne sprijine, pentru că altfel astea sunt sesizările 
negre. Cutare taximestrist clandestin care fură toţi clienţii fără să impoziteze nimic, în 
spate îl are pe şeful de la Poliţia nu ştiu cum, serviciul paşapoarte să nu dau... altul în are 
pe consilierul „X” din Primărie, altul îl are pe judecătorul „X”, altul îl are pe avocatul „X”... 
şi mult nu o să mai putem tergiversa această chestiune pentru că deja lucrurile s-au 
agravat. Ei se poziţionează cu 5 minute în faţa fiecărei staţii, iau călătorii. Sigur călătorilor 
le convine pentru că plătesc cu 5 lei mai puţin sau cu 2 lei mai puţin, ia toţi călătorii, el nu 
plăteşte nici un leu impozit nici la Primărie şi este o fericire totală. Tocmai acest lucru 
trebuie clarificat şi aici nu se poate clarifica, de aceea am fost unul care a militat pentru 
reorganizarea Poliţiei în subordinea Consiliilor locale pentru a face echipe mixte să apară 
consilierul cu poliţistul să spună „da, domnule, am stârpit această chestiune”. Altfel, nu 
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putem lăsa la infinit. Este o problemă foarte gravă pe care mereu o ridică şi consilierii şi 
populaţia şi firmele de taxi care sunt înregistrate legal şi plătesc. 

Dl. Comisar Borza Ioan 
Dacă-mi permiteţi, Poliţia rutieră a fost al doilea serviciu din Inspectoratul 

Judeţean. Doar de 2 luni de zile a trecut în subordinea Poliţiei Municipiului Deva astfel că 
vom fi implicaţi direct. Eu v-am prezentat mai mult o activitate de ordine publică de care 
răspund personal.  

Pot să vă mai spun că vis-a-vis de taximetria ilegală, am desfăşurat în toată 
această perioadă acţiuni, am identificat taximetrişti care practică taximetria fără 
documente legale, fără licenţă. Au fost aplicate sancţiuni şi întocmite dosare penale, dar 
nu putem  stabili cine este în spatele lor. 

D-na Chişotă Roxana 
Vă mulţumim pentru participare. 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 24 noiembrie 2009, 04 
decembrie 2009 şi din 10 decembrie 2009, precum şi procesele-verbale ale şedinţelor 
Consiliului local.  

Domnul Socol Augustin 
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 procesele-verbale ale 
şedinţelor 

Consiliului local din data data de 24 noiembrie 2009, 04 decembrie 2009 şi din 10 
decembrie 2009 

însoţit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile 
asupra 

conţinutului acestora.  
 
     Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva din data de 24 noiembrie 

2009 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.2224/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 28 de puncte si 4 puncte suplimentare. 

S-au adoptat 30 de hotarari, respectiv de la nr.401-430.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 24 noiembrie 2009.  
 

Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva din data de 04 decembrie 
2009 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 
nr.2348/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Chisota Roxana. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, 
respectiv de la nr.431-432.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 
cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 04 decembrie 2009.  
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Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva din data de 10 decembrie 

2009 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.2377/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Chisota Roxana. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 6 puncte. S-au adoptat 6 hotarari, 

respectiv de la nr.433 - 438.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 10 decembrie 2009.  
D-na Chişotă Roxana 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 24 noiembrie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 24 noiembrie 2009 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 04 

decembrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 04 decembrie 2009 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 

decembrie 2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 decembrie 2009 se aprobă cu 

unanumitatea de voturi  a celor 20 de consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.    
 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiecte de hotărâri, privind:  
I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru semestrul al II – lea al anului 2009; 
II. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor 
individuale de muncă ale acestora; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.398/2009; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2010 
o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita de Comisia sociala de 
analiza a solicitarilor de locuinte destinate inchirierii; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea vanzarii imobilului cu destinatia de locuinta, trecut in proprietatea 

statului, situat in Deva, Aleea Teilor, bl.47, sc.2, et.2, ap.32, catre titularul 
contractului de inchiriere Negru Marius - Liviu; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Stabilirea chiriei nominale pentru locuinte sociale situate in Deva, 

str.Prelungire Zavoi, aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala subordonat Consiliului local al municipiului Deva;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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6. Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in Deva, 
Aleea Plopilor, bl.G2, sc.1, etaj I, ap.16, in baza Decretului-lege nr.61/1990, 
catre titularul contractului de inchiriere, Otvoş Emilia; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si a 

subventiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru 
acoperirea integrala a diferentei dintre pretul de producere, transport, 
distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

construire „Magazin articole sportive D+P+1” Deva, B-dul N. Balcescu, f.n., 
intre bl.2 si bl.4, jud.Hunedoara; 

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

„Modificari exterioare nestructurale prin realizarea unei intrari noi, realizare 
rampa pentru persoane cu handicap locomotor, desfiintare vitrina metalica, 
extindere magazin pana la aliniamentul fatadei existente” Deva, str.22 
Decembrie, bl.4, sc.D, parter, judetul Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea manifestarilor din luna decembrie 2009, prilejuite de sarbatorile 

Craciunului si a Anului Nou; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

11. Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului 
„Revelion 2010”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean  
12. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

drum de legatura intre strada Mihail Sadoveanu si bazinele de apa din 
municipiul Deva”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean    
13. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

strada Nicolae Grigorescu din municipiul Deva”; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

14. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 
strada Alexandru Vlahută din municipiul Deva”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

strada Traian Vuia din municipiul Deva”; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

16. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009 si pentru 
modificarea Hotararii Consiliului local nr.161/2009; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.312/2009 

privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului 
Deva nr.196/2009 privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil 
pentru construirea de locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in 
folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 15/2003; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Trecerea unui teren in suprafata de 45 m.p. din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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19. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 m.p., din 
domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Anemonelor, f.n.; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea pretului de vanzare a unui teren in suprafata de 1626 mp., situat 

in Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.19; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

21. Aprobarea schimbarii destinatiei imobilului fostului sediu administrativ al 
Pietei Centrale in spatiu comercial si trecerea acestuia in domeniul privat al 
municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri 

apartinatoare domeniului privat al municipiului  Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

23. Stabilirea redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru 
concesionarea unor terenuri apartinatoare municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
24. 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   
25. Aprobarea Actului aditional nr.3 la Acordul/Contractul colectiv de munca 

nr.23532/10.08.2006, inregistrat la Directia de Munca, Solidaritatii Sociale si 
Familie sub nr.5683/165/24.08.2006, pentru personalul incadrat in aparatul 
de specialitate al Primarului municipiului Deva si in servicii publice/institutii 
publice de subordonare locala cu personalitate juridica si fara personalitate 
juridica; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul nr.55433/2004, incheiat intre 

municipiul Deva si SC Apa Prod SA Deva avand ca obiect delegarea 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in 
municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea prelungirii termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta 

destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Serviciului public 
local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
28. Stabilirea chiriilor anuale pentru inchirierea locurilor de parcare pentru 

parcarile arondate blocurilor de locuinte din municipiul Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
Punctul 4 suplimentar ce va fost inaintat vineri la comisii se retrage si se 

suplimenteaza ordinea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Alocarea si suportarea de la bugetul local al municipiului Deva a sumei de 40.000 

lei pentru achizitionarea serviciului „Proiectare rezistenta si instalatii” pentru loturile 
de teren atribuite tinerilor in vederea construirii de locuinte;   



 8 

2. Aprobarea Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocului 2 B, 
str. Progresului, municipiul Deva; 

3. Aprobarea Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocului 4 Bară, 
str.Grivitei, municipiul Deva; 

4. Completarea Hotararii Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea activitatii 
serviciilor de transport public local pe raza municipiului Deva;  
 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata.         
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de 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 pct.1-3,7,12-15,25 pct.suplimentare 1-3, 5 se adoptă 
cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la punctele:8-11,16 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:4-6,17-24,26-28  se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.   

De asemenea pct.19 si 5 suplimentar necesita vot secret. 
 

I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
pentru semestrul al II – lea al anului 2009; 

II. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului 

asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
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 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.439/2009 
 

Punctul 2 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.398/2009. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.440/2009 
 

Punctul 3  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea listei 
cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2010 o locuinta sociala, in ordinea 
de prioritate stabilita de Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte destinate 
inchirierii; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
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 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.441/2009 
 

Punctul 4  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii 
imobilului cu destinatia de locuinta, trecut in proprietatea statului, situat in Deva, Aleea 
Teilor, bl.47, sc.2, et.2, ap.32, catre titularul contractului de inchiriere Negru Marius – 
Liviu. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.442/2009 
 

Punctul 5  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriei 
nominale pentru locuinte sociale situate in Deva, str.Prelungire Zavoi, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 
se dă cuvântul:   

Dl.Oana Nicolae Dorin  
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 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 20 de 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 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.443/2009 
 

Punctul 6  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii 
locuintei construita din fondurile statului situata in Deva, Aleea Plopilor, bl.G2, sc.1, etaj I, 
ap.16, in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre titularul contractului de inchiriere, Otvoş 
Emilia. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avozat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia pentru servicii publice 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.444/2009 
 

Punctul 7  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului 
local al energiei termice facturate populatiei si a subventiilor acordate de la bugetul 
general al municipiului Deva pentru acoperirea integrala a diferentei dintre pretul de 
producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
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Dl.Morar Marcel  
Comisia pentru servicii publice 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.445/2009 
 
 

Punctul 8  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Magazin articole 
sportive D+P+1” Deva, B-dul N. Balcescu, f.n., intre bl.2 si bl.4, jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Vreau să ştiu dacă este studiu de oportunitate. Avem o hotărâre de consiliu prin 
care este  

aprobat studiu de oportunitate, cum s-a procedat şi la alte lucrări. Există studiu de 
oportunitate aprobat în hotărâre de consiliu şi care este numărul ? 

D-na Olga Predoiu 
Nu. S-a făcut un aviz de oportunitate care apoi s-a retras pentru că nu s-a aprobat 

documentaţia. 
D-na Mateucă Mădălina 
Acum vreo jumătate de an, într-o şedinţă de consiliu toţi consilierii s-au opus la 

acest proiect. Era atunci o sală de jocuri între blocurile 3 şi 4 pe str. N. Bălcescu. Acela 
era un studiu de oportunitate. Nu am fost de acord nimeni, dacă ţineţi minte. Acum, nu 
revine studiu de oportunitate, direct documentaţia urbanistică. Deci, studiu de oportunitate 
a fost respins. Acum, de ce discutăm acum prima dată de… acum construim un magazin 
de articole sportive, atunci se construia altceva. 

D-na Olga Predoiu 
 A apărut o ordonanţă care spune că nu se mai aprobă studiul de oportunitate în 
consiliu. 
 D-na Mateucă Mădălina 
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 Care ordonanţă? 
 D-na Olga Predoiu 
 Una, în decembrie anul trecut. O să o aduc. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Anul trecut, dar noi anul acesta am aprobat studii de oportunitate. 
 D-na Olga Predoiu 
 Spune că nu se mai aprobă în consiliu. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Noi anul acesta am aprobat studii de oportunitate chiar dacă a apărut ordonanţă în 
decembrie anul trecut. Nu înţeleg! 
 D-na Olga Predoiu 
 Şi anul acesta a apărut o ordonanţă care spune că avizul de oportunitate nu se 
mai aprobă în consiliu, ci direct de către … 
 D-na Mateucă Mădălina 

Care este ordonanţa aceea? 
 D-na Olga Predoiu 
 O aduc, mă duc acum. 
 D-na Mateucă  Mădălina 
 Apoi, eu am studiat amplasamentul acesta. Luăm foarte mult din spaţiul verde de 
acolo, care aţi contestat că nu este spaţiu verde acolo, dar toată lumea din zona aceea 
ştie că este spaţiu verde. Lăsăm o foarte mică cale de acces înspre strada Klein, în spate 
acolo. Acest domn mai vrea după aceea şi încă 135 metri concesionaţi. 
 Noi ne opunem la această construcţie. 
 D-na Olga Predoiu 

Bine. 
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  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  
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               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
A fost adoptată Hotărârea nr.446/2009 
 

Punctul 9  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Modificari exterioare 
nestructurale prin realizarea unei intrari noi, realizare rampa pentru persoane cu handicap 
locomotor, desfiintare vitrina metalica, extindere magazin pana la aliniamentul fatadei 
existente” Deva, str.22 Decembrie, bl.4, sc.D, parter, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.447/2009 
 

Punctul 10  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
manifestarilor din luna decembrie 2009, prilejuite de sarbatorile Craciunului si a Anului 
Nou; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
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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 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.448/2009 
 

Punctul 11  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea de catre 
Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului „Revelion 2010”; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu o rog pe doamna Luchian  Mirela să ne expună în ce constau acestea, pentru 
că nu a fost  

ataşat la comisie nici un fel de document. 
 D-na Luchian Mirela 
 Vor fi activităţi manifestate de Ansamblul Silvana al Casei de Cultură din Deva. Vor 
mai fi prezenti soliştii Gelu Rovinar, Andra Pop, Denisa Mureşan şi Gelu Drăgan. Efectele 
de revelion, la ora 24, artificiile vor fi efectute de către Deco Efect Hunedoara. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.449/2009 
 

Punctul 12  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 
suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum de legatura intre strada 
Mihail Sadoveanu si bazinele de apa din municipiul Deva”; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.450/2009 
 

 
Punctul 13  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 
suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Nicolae Grigorescu din 
municipiul Deva”; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de 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 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.451/2009 
 

Punctul 14  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 
suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Alexandru Vlahută din 
municipiul Deva” 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.452/2009 
 

Punctul 15  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 
suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Traian Vuia din municipiul 
Deva”; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
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Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.453/2009 
 

Punctul 16  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009 si pentru modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.161/2009; 

D-na Nuţu Silviana 
Avem o propunere din partea compartimentului de specialitate.În data de 07 
decembrie de  

la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţe am primit nişte bani pentru proiectul 
“Promovarea  potenţialului turistic al obiectivului Zona Urbană Dealul Cetăţii” şi pentru 
aceasta se impune majorarea bugetului atât la partea de venituri cât şi la partea de 
cheltuieli. 
 Dl. Răchită Ciprian 
 Avem o propunere de modificare la Lista de investiţii. Se mai introduce un Studiu 
de Fezabilitate “Reparaţii şi modernizări la Cantina Grupului Şcolar Horea” 3500 lei pe 
care îi luăm de la titlu 10. 
 

 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

 D-na Mateucă Mădălina 
 Eu am întrebat de ce acum modificăm o hotărâre din mai 2009, care atunci ne 
spunea – hotarârea nr. 161 – că alocăm suma de 530 mii lei pentru Zilele Cetăţii, care 
putea fi suportată din veniturile proprii, din sponsorizări, din contractele de sponsorizare, 
precum şi alte forme de sponsorizare propuse de comercianţi.  
 Acum, în decembrie, noi spunem că 530 de mii de lei din venituri proprii, iar 
suplimentar 120 de mii din donaţii şi sponsorizări.  

De ce tocmai acum, îmi spuneţi? Este normal acum să modificăm hotărârea aia? 
D-na Nuţu Silviana 

 Pentru că atunci când am aprobat hotărârea nu ştiam valoarea sponsorizărilor. 
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 D-na Mateucă Mădălina 
 Da, dar atunci chiar valoarea sponsorizărilor era în sumă de 530 de mii cuprinsă. 
Este hotărârea de consiliu. Articolul 2 din HCL nr. 161 spunea “530 de mii în total  din 
care: bugetul  local şi sponsorizări şi alte…” 

D-na Nuţu Silviana 
 În articolul 2 din 161 spune aşa: “530 din venituri proprii şi diferenţa din 
sponsorizări”. Aşa am considerat noi. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 De ce nu am ştiut de sponsorizări atunci?  

D-na Nuţu Silviana 
 Hotărârea a fost în luna mai şi nu ştiam sponsorizările. 

D-na Mateucă Mădălina 
De ce nu am modificat-o în 6 iunie? 
D-na Nuţu Silviana 

 Pentru că am spus că la sfârşitul anului. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de cele două 
propuneri din partea compartimentelor de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu  16 voturi pentru şi 

          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
 
 

          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  16 voturi pentru şi 

          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
A fost adoptată Hotărârea nr.454/2009 
 

Punctul 17  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.312/2009 privind modificarea Anexei nr.2 
la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/2009 privind aprobarea 
amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala 
si atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 
15/2003; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.455/2009 
 

Punctul 18  
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Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 
in suprafata de 45 m.p. din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.456/2009 
 

Punctul 19 
Dl.Consilier Carol Panduru 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 m.p., din domeniul privat al municipiului 
Deva, situat pe str.Anemonelor, f.n; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Din Comisia de evaluare propun să facă parte:  Dl. Borbeanu Simion, D-na Chişotă 
Roxana, Dl. Costa Cosmin şi Dl. Cuiava Dorel.  

În calitate de membrii supleanţi propun pe: Dl. David Ioan, Dl. Ghergan Florian, Dl. 
Borca Tiberiu şi Dl. Lazar Danil. 

D-na Chişotă Roxana 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa 

distribuie buletinele de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 de voturi valabil exprimate, 20 de 

voturi valabile 
• Comisia de evaluare: 
- Dl. Borbeanu Simion – 20 voturi “pentru” 
- D-na Chişotă Roxana – 20 voturi “pentru” 
- Dl.Costa Cosmin Cristian – 20 voturi “pentru” 
- Dl.Cuiava Dorel – 20 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria – 20 voturi “pentru” 
- Dna Nuţu Silviana – 20 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea  Horea – 20 voturi “pentru” 

• Membrii supleanţi: 
- Dl.David Ioan – 20 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian– 20 voturi “pentru” 
- Dl.Borca Tiberiu– 20 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil– 20 voturi “pentru” 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.457/2009 
 

Punctul 20 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului 
de vanzare a unui teren in suprafata de 1626 mp., situat in Deva, str.1 Decembrie 1918, 
nr.19; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget 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  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  
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               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu  16 voturi pentru şi 
          4 voturi împotrivă (Dl. Birău Mircea, Dl.Borca Tiberiu, D-na 
Oprişiu  

               Corina şi  D-na Mateucă Mădălina)  
A fost adoptată Hotărârea nr.458/2009 
 

Punctul 21  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
schimbarii destinatiei imobilului fostului sediu administrativ al Pietei Centrale in spatiu 
comercial si trecerea acestuia in domeniul privat al municipiului Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.459/2009 
 

Punctul 22  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea 
redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri apartinatoare 
domeniului privat al municipiului  Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil cu un amendament. În Comisia juridică s-a 

propus ca preţurile din acest proiect de hotărâre să fie majorate la toate tarifele cu 30%. 
Respectiv, în loc de 21 va fi 27 de lei pentru zona A, pentru zona B în loc de 19 va fi 25 şi 
toate celelalte preţuri majorate cu 30%. 

Am înţeles că acelaşi amendament va fi şi la Comisia de buegt. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil cu acelaşi amendament. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de amendamentele 
propuse de comisiile de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.460/2009 
 

Punctul 23  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea 
redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri 
apartinatoare municipiului Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil cu acelaşi amendament, majorare de 30%. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi amendament. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de amendamentele 
propuse de comisiile de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.461/2009 
 

Punctul 24 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

         Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind 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.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.462/2009 
 

Punctul 25  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
aditional nr.3 la Acordul/Contractul colectiv de munca nr.23532/10.08.2006, inregistrat la 
Directia de Munca, Solidaritatii Sociale si Familie sub nr.5683/165/24.08.2006, pentru 
personalul incadrat in aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si in servicii 
publice/institutii publice de subordonare locala cu personalitate juridica si fara 
personalitate juridica;  
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Dl.Ghibu Marcel  
Am dori o completare, întrucât am omis să trecem ziua “Adormirii Maicii Domnului”. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de completarea 
solicitată de compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.463/2009 
 

Punctul 26  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
aditional nr.3 la Contractul nr.55433/2004, incheiat intre municipiul Deva si SC Apa Prod 
SA Deva avand ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
de canalizare in municipiul Deva;   

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.464/2009 
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Punctul 27  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

D-na Ivan Elena 
 Din partea compartimentului de specialitate, propunem următoarele modificări: 

 - Propunem modificarea art.2 al proiectului de hotărâre în sensul radierii punctului 
2 “Spaţiul ocupat de Societatea Romana de Televiziune, situat în Deva, str.1 Decembrie 
nr. 18A” în suprafaţă utilă de 21, 07 mp, deţinut în baza contractului de închiriere nr. 
6240/30.03.2000 precum şi radierea paragrafului care face referire la această societate 
din preambulul hotărârii. 
 -  Completarea Anexei de la articolul 1 cu poziţia 11 privind Societatea Română de 
Televiziune, adresa 1 Decembrie nr.18 în suprafaţă de 21, 07 mp şi cu poziţia 12 privind 
Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu Filiala nr. 1, adresa spaţiului 22 Decembrie bl.41, 
parter, destinaţie bibliotecă, cu suprafaţa de 111, 20 mp în folosinţă gratuită. 
 -    Completarea art.1 cu un paragraf “Aprobă chiria lunară de 8 euro conform 
Procesului verbal nr. 12408/2009 pentru spaţiul deţinut de Direcţia de Sport a Judeţului 
Hunedoara”. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot cu modificarile si completarile 
facute de compartimentul de specialitate 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.465/2009 
 

Punctul 28 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriilor 
anuale pentru inchirierea locurilor de parcare pentru parcarile arondate blocurilor de 
locuinte din municipiul Deva;  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.466/2009 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea si 
suportarea de la bugetul local al municipiului Deva a sumei de 40.000 lei pentru 
achizitionarea serviciului „Proiectare rezistenta si instalatii” pentru loturile de teren 
atribuite tinerilor in vederea construirii de locuinte; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.467/2009 
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Punctul 2 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenţie 
în vederea creşterii performanţei energetice a blocului 2 B, str. Progresului, municipiul 
Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.468/2009 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenţie 
în vederea creşterii performanţei energetice a blocului 4 Bară, str.Grivitei, municipiul 
Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism 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 20 de consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de 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 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.469/2009 
Punctul 4 suplimentar  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
      Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea 
Hotararii Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea activitatii serviciilor de 
transport public local pe raza municipiului Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică 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 20 de consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Din comisia de soluţionare a contestaţiilor propun să facă parte: Dl. Nicu Sav, 
Dl.Gheorghe Sofron şi D-na Ciocan Carmen. 
 Membrii supleanţi propun pe: D-ra Mihaela Tudor, D-na Mihaela Petrica şi D-na 
Alina Renghea. 

D-na Chişotă Roxana 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa 

distribuie buletinele de vot cu propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 20 de voturi valabil exprimate, 20 
de  

voturi valabile. 
• Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

- Dl. Nicu Sav – 20 voturi “pentru” 
- Dl.Sofron Gheorghe – 20 voturi “pentru” 
- D-na Ciocan Carmen – 20 voturi “pentru” 

• Membrii supleanţi: 
-  D-na Mihaela Tudor – 20 voturi “pentru” 

   -  D-ra Mihaela Petrica – 20 voturi “pentru” 
   -  D-na Alina Renghea – 20 voturi “pentru” 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.470/2009 
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Diverse 
 Dl. Panduru Carol 
 Pe această cale aş vrea să amintesc şi Consiliului local şi devenilor că şi 
Municipiul Deva în data de 21 decembrie 1989 a participat în mod mai consistent la 
realizarea Revoluţiei române din 1989. V-aş invita mâine, 22 decembrie, când a picat 
comunismul în România şi a început o nouă etapă democratică, mâine comemorăm 20 
de ani şi aş invita executivul şi consilierii la comemorare în Piaţa Opera. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Pentru că astăzi este ultima şedinţă la care particip în calitate de consilier, dându-
mi demisia din toate funcţiile pe care le-am avut pentru Partidului România Mare, implicit 
5 ani de consilier, vreau să le transmit colegilor succes în activitate, să adoptaţi hotărâri în 
folosul cetăţenilor.  
 Domnule Primar, domnilor Viceprimari, vă mulţumesc pentru colaborarea de 9 ani 
de zile.  
 
 

D-na Chişotă Roxana 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinţei.  
 
 

 
 

Deva, 21 decembrie 2009 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

  Chişotă Roxana               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 


