
Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 23 decembrie 2009,  în şedinţa de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
   

Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea 
prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei 
Primarului municipiului Deva, nr.2501/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri din numărul total 
de 21 de consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi 
Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, 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 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 16 consilieri, şi-a anunţat absenţa dl. Dobrean 
Robert, d-na Oprişiu Corina, dl. Borbeanu Simion, dl.Morar Marcel şi dl. Ghergan 
Florian. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea 
Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, 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 reprezentanţi ai mass-mediei. 

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: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Deva şi subordonatele fără personalitate 
juridică ale Consiliului local al municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului 

public local de asistenta socială subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
D-na Chişotă Roxana 
Supun la vot ordinea de zi prezentată           
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 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 se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscris 



pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie.   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

noului stat de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 
şi subordonatele fără personalitate juridică ale Consiliului local al municipiului 
Deva. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.471/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o propunere. 

Ca urmare a analizării contului de execuţie a veniturilor bugetului local, se 
observă necesitatea suplimentării prevederilor subcapitolului 33.02.28 “Venituri 
din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri” cu suma de 
15.000 ron, a subcapitolului “Alte venituri” cu suma de 35.000 ron şi concomitent 
diminuarea prevederilor subcapitolului “Taxe extrajudiciare de timbru” cu suma 
de 50.000 ron. Deci, o parte din venituri au crescut şi altă parte s-au diminuat. 

Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de 
propunerea compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 



Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.472/2009 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea 

noului stat de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 
şi subordonatele fără personalitate juridică ale Consiliului local al municipiului 
Deva;  

D-na Ivan Elena 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o propunere de 
completare.  

Întrucât s-a primit avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ieri, după ce 
s-au depus materialele pentru şedinţă, propun ca în preambulul hotărârii să se 
specifice acest lucru, referitor la avizul A.N.F.P. 

Dl. Oana Nicolae  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de 
propunerea compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.473/2009 
Diverse 

Dl.Panduru Carol 
Considerând că nu ne mai întâlnim anul acesta, în această formulă, ţin să 

transmit tuturor multă sănătate şi Sărbători fericite. 
D-na Chişotă Roxana 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi 

declar închise lucrările şedinţei.  
Deva,  23 decembrie 2009 

 
           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Chişotă Roxana                                    Jr. Sârbu Laura 
Red. Stănici Ramona Silvia  


