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Proces - Verbal 
încheiat astăzi,  24 august 2009,  în şedinŃa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1510/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari Oancea 
Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. łonea Vasile  
 Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să-mi permiteŃi să dau cuvântul celor de la PoliŃia 
rutieră şi de la PoliŃia comunitară, pentru a răspunde întrebărilor puse de dumneavoastră într-o 
şedinŃa anterioară. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Am rugat şi era necesar să participe la această şedinŃă a Consiliului local Deva 
reprezentanŃii de la PoliŃia rutieră şi de la PoliŃia comunitară, pentru următorul considerent. În 
Deva, noi am adoptat Hotărârea Consiliului local cu privire la reglarea problemelor şi punerea unei 
ordini referitoare la parcările din municipiu. S-a constatat că mulŃi cetăŃeni respectă legea, dar 
mulŃi nu o respectă. Trebuie să avem o politică unitară, indiferent unde pe raza municipiului Deva 
există semnul de “oprire interzisă” sau “staŃionare interzisă”, din acel loc autoturismul parcat 
neregulamentar trebuie să fie ridicat. Noi am plecat iniŃial pe ideea că, dacă nu influenŃează traficul 
să blocăm roŃile, dar intrăm în conflict cu dispoziŃiile legale ale Codului Rutier, care la art.216 
alin.4 – cum am discutat cu reprezentantul PolitiŃiei rutiere, specifică că în locul care se află sub 
incidenŃa semnului de “oprire interzisă” sau “staŃionare interzisă” nu se poate bloca autoturismul. 
Deci, în acel loc trebuie să dispară autoturismul. Indiferent deci, în continuare cer societăŃii care 
ridică autoturismele, indiferent că există acea plăcuŃă avertizoare – că s-au pus plăcuŃe avertizoare 
pe toate semnele de “oprire interzisă”, dar s-au rupt pentru că cei care vor să parcheze în loc 
neregulamentar, au rupt acele plăcuŃe avertizoare. Legea prevede clar, este art.216 din 
Regulamentul de aplicare al Codului Rutier, alin.4 care spune că nu se poate imobiliza un 
autoturism sub incidenŃa acestor două semne “oprire interzisă” şi “staŃionare interzisă”. Deci, unde 
este oprit cetăŃeanul şi este semnul de “oprire interzisă” să i se ridice maşina indiferent cine este, 
ca să putem să avem o practică unitară cu privire la acest lucru. 
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 Acum, rugămintea pe care o am, reprezentanŃii de la PoliŃia comunitară şi de la PoliŃia 
rutieră să ne spună ce greutăŃi au şi ce măsuri consideră dânşii că trebuie să se ia şi dacă au nevoie 
de o precizare a hotărârii noastre, a Consiliului local, ca să ajungem la practică unitară, ca să nu 
mai avem asemenea probleme. 
 Dl.Tirinescu – reprezentant al poliŃiei rutiere 
 În primul rând vreau să vă salut şi să vă mulŃumesc pentru invitaŃia pe care ne-aŃi făcut-o 
pentru că, consider că este o treabă benefică pentru toŃi discuŃiile pe care le purtăm pe tema 
ridicării autovehiculelor parcate, mai mult staŃionate şi oprite neregulamentar. 
 Vreau să spun că până acum am avut o conlucrare bună cu administraŃia locală şi PoliŃia 
comunitară în acest sens, sunt activităŃi benefice care asigură o fluenŃă a traficului rutier în special 
în zonele de centru. Aş vrea să exemplific aici artera de la Poşta veche pe BariŃiu înspre Liceul 
Pedagogic unde în permanenŃă erau blocaje rutiere şi mai ales zona de centru, zona centrului vechi.  

BinenŃeles că, exact cum discutam şi înainte de şedinŃă, trebuie să existe o corelare între 
această hotărâre a Consiliului local şi legislaŃia rutieră în domeniu, o corelate pe care de fapt s-a 
bazat întocmirea acestei hotărâri a consiliului local. Cred că şi colegii mei de la PoliŃia comunitară 
în activităŃiile pe care le-au desfăşurat s-au axat strict pe aceste prevederi ale hotărârii Consiliului 
local. 

BinenŃeles că noi acordăm tot sprijinul. Sunt două chestiuni distincte. Este chestiunea de 
sancŃionare în baza încălcării legislaŃiei rutiere ceea ce se rezumă strict la întocmirea procesului-
verbal de contravenŃie în cazul încălcării legislaŃiei rutiere şi o a doua parte, partea de ridicare şi 
stocare a autovehiculelor care se face în baza hotărârii Consiliului local şi care este executată de 
către PoliŃia comunitară. Eu cred că până în momentul de faŃă aceste două activităŃi au funcŃionat 
destul de bine, dacă nu chiar foarte bine, astfel încât micile probleme care au apărut cred că se vor 
rezolva. Eu  cam atât am avut de spus.  

O problemă, dacă tot am început să vorbim de circulaŃia rutieră, aş solicita un sprijin şi cred 
că sunteŃi în asentimentul meu, a PoliŃiei rutiere, cu cele două semafoare din zona pieŃei.  

În rest, este de apreciat ceea ce s-a făcut, sensurile giratorii care au influenŃă extraordinară  
în municipiu, locurile de parcare, ceea ce ne ajută şi pe noi, PoliŃia rutieră, pentru a asigura o bună 
fluidizare a traficului rutier. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu atât o întrebare cât aş avea o rugăminte deosebită atât la PoliŃia comunitară, dar mai ales 
la PoliŃia rutieră. În zona pieŃei centrale, sunt foarte multe maşini care opresc în locuri unde oprirea 
este interzisă. Rog să puneŃi în aplicare prerogativele cu prioritate acolo, pentru că există parcarea 
subterană cu 172 de locuri care nu  este ocupată. De ce să parcheze în loc cu “oprirea interzisă” 
când în subteran există loc suficient?! ÎnŃeleg că sunt dubiŃele acelea înalte care nu au posibilitatea 
să intre, de acelea nu ne legăm, că sunt cele care aprovizionează piaŃa, dar sunt maşinile mici, este 
plin în jurul pieŃei de maşini mici şi parcarea este goală. Să înŃeleagă oamenii că acolo există 
parcare subterană tocmai pentru asta făcută. 
  Dl. Borbeanu Simion 
 Aş fi vrut să  ridic o altă problemă. De exemplu, locurile de parcare care sunt rezervate, 
sunt plătite de anumiŃi cetăŃeni şi sunt ocupate de alte maşini fără a avea acordul celui care plăteşte 
chirie, ce se întâmplă în acele situaŃii? 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Se ridică. Sună direct, dăm număr la toŃi consilierii, la toŃi proprietarii şi se ridică cu 
prioritate din aceste locuri. Dacă ridicăm de trei ori, a patra oară nu mai parchează. Când a plătit 10 
milioane se învaŃă minte şi nu mai parchează. 
 În jurul pieŃei, pentru că tot suntem la unul dintre aceste puncte, propun ca parcările din 
jurul pieŃei să fie taxate cu bani grei de firmele învecinate pieŃei. Să se concesioneze de către 
Consiliu şi să se scoată la licitaŃie de Consiliu pe cât posibil. Restul să intre aproape gratis în 
parcare unde au condiŃii de pază şi de ordine şi de disciplină. 
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Dl.David Ioan 
Eu aş avea foarte multe probleme de ridicat dar aş vrea să sintetizez şi v-aş ruga să notaŃi 

trei chestiuni foarte importante, pe care le-am mai ridicat şi altă dată. Deci, aş vrea să notaŃi că cele 
mai frecvente situaŃii de încălcare a legii sunt cele referitoare la oprire şi staŃionare. Aici mă refer 
la  zona pieŃei, de care s-a discutat, şi la DN 7. Deci, o staŃionare pe DN 7 efectiv paralizează tot, 
îngreunează efectiv traficul înspre Billa. 

A doua chestiune, cele mai aglomerate şi periculoase străzi din Deva. DN 7 între Billa şi 
ştrand. Frecvent se trece pe culoarea roşie atât la ştrand cât şi la Billa cât şi  la intersecŃia de la 
Gară. Frecvent pe culoarea roşie. Mă spulbera un tir într-o după-masă, a trecut aşa….A doua stradă 
periculoasă este Iuliu Maniu, între piaŃă şi sensul giratoriu de aici, de la Primărie. Sunt foarte multe 
maşini care ies de pe  Decebal, sunt foarte multe maşini care pe lângă că avem refugii de parcare, 
parchează longitudinal şi de aici o serie întreagă… plus că intră pietonii aici sus, nu ai scăpat bine 
de unul şi vine altul. Iarăşi este o regulă de oprire şi staŃionare. 

Ar fi a treia problemă pentru care vă cerem ajutorul, pentru care probabil că aveŃi o anumită 
obligaŃie, este unanim cunoscut că un adevărat calvar în Deva, pentru cei care circulă şi mai ales 
pentru începători,  sunt taximetriştii. Am luat legătura cu reprezentanŃii taximetriştilor şi dânşii  
mi-au dat dreptate că “da, domnule, avem şi noi faliŃii noştrii, prăpădiŃii noştrii împotriva cărora 
am luat măsuri”, dar în momentul în care le-am arătat şi alte fapte care se întâmplă, au spus 
“domnule, sunt o serie întreagă de taximetrişti clandestini cărora noi nu avem ce să le facem”, fie 
că vin de la Hunedoara, fie că sunt efectiv clandestini locali şi au spus ei că numai PoliŃia ne poate 
ajuta. V-aş ruga să reŃineŃi şi acest aspect pentru că noi avem un dialog de aproape 6 luni de zile cu 
reprezentanŃii taximetriştilor şi nu am reuşit să facem nimic. 

Nu trebuie să-mi răspundeŃi, dar să ŃineŃi seama de ele. Vă mulŃumesc pentru atenŃie. 
Dl. łonea Vasile 
RăspundeŃi la sfârşit la toate  pentru că vor mai fi probleme ridicate de colegii noştri.  

 Dl.Panduru Carol 
 Văd că s-au pomenit foarte multe zone. O zonă foarte importantă este gara. La gară sunt 
zone de taximetre bine delimitate. Pe lângă acestea, în loc de 10, câte sunt delimitate parchează  
vreo 20 de taximetre, se parchează pe trotuare şi pe lângă rondoul acela de zonă verde spre 
autogară, s-a mai format un rând de parcare. Părerea mea, sau eu ştiu, ne consultăm cu 
dumneavoastră, dacă am forma un rând de parcări delimitate frumos, marcate, până la un anumit 
punct, pentru că după centrul intersecŃiei deja încurcă circulaŃia. Se vine de la autogară, se virează 
spre Iuliu Maniu şi acolo deja se ştrangulează în centrul intersecŃiei circulaŃia rutieră. Acolo dacă 
ne puteŃi ajuta. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Vreau să dau şi eu câteva răspunsuri legate de ce aŃi spus dumneavoastră. Pe DN 7 la 
intersecŃia cu Mc Donald's şi intersecŃia de la ştrand vor fi montate în săptămânile următoare 
camere video. O să colaborăm cu PoliŃia JudeŃului Hunedoara. PoliŃia va monitoriza şi va stoca 
datele din acea zonă. Aceste intersecŃii vor fi presemnalizate cu indicatoare care vor menŃiona 
prezenŃa camerelor în intersecŃii. Asta este o problemă care se va rezolva, cu maşinile care trec pe 
culoarea roşie a semaforului. Va mai fi montată o cameră video şi înspre gară, ca să monitorizeze 
infracŃionalitatea atât rutieră cât şi de altă natură din acea zonă. 

Cu privire la taximetriştii care fac piraterie, am mai discutat, este aproape imposibil de 
dovedit şi domnul de la PoliŃie ar putea să dea mai multe detalii. 

Dl. Tirinescu – reprezentant al poliŃiei rutiere 
Cu privire la piraterie, de o săptămână şi jumătate mai precis din data de 8, în special pe 

raza municipiului Deva, desfăşurăm activităŃi care dau rod. În fiecare zi este aplicată cel o 
sancŃiune contravenŃională pentru piraterie. Toate activităŃile acestea se fac pe baza unui plan de 
acŃiune, vă repet, cu mijloace specifice, se fac filmări, avem probe chiar şi pentru instanŃă. Cel 
puŃin o sancŃiune contravenŃională. În medie este cam de 1,7 pe zi la sancŃiuni, o sancŃiune este de 
aproximativ 250 de milioane lei amendă.Unele sunt mai mari de o medie de 250 de milioane de lei.  
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BinenŃeles că foarte mulŃi le contestă, nu ştiu câŃi o să câştige în instanŃă, dar sunt sigur că măsurile 
pe care le intreprindem o să stopeze acest fenomen. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Se contestă de aproape fiecare dată în instanŃă. 
Dl. Tirinescu – reprezentant al poliŃiei rutiere 

 Este şi o valoare foarte mare şi oamenii încearcă, nu ştiu ce rezultat au. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Apropo de piraŃi, aceştia zilnic stau la Mc Donald's, la Opera şi mai mult la Lido. Sunt 
aceleaşi persoane care racolează clienŃi din staŃii, Hunedoara, Simeria, Orăştie. 

Dl. Tirinescu – reprezentant al poliŃiei rutiere 
 Cunoaştem situaŃia. 
 Dl.Panduru Carol 
 Aş fi vrut ca să înŃelegeŃi că invitaŃia dumneavoastră aici este aceea de a da rezultate 
constructive. Rândul trecut a fost invitat domnul Popşor şi în afară de a acuza Primăria că nu am 
făcut aia, nu am făcut aia, nu a făcut nimic. În schimb, aŃi fost invitat să găsim soluŃii în condiŃiile 
acestea, extreme, grele care sunt vis-à-vis de circulaŃia rutieră. Am dori să colaborăm în mod 
eficient şi constructiv în aşa fel încât să rezolvăm parŃial problemele, total oricum nu le vom 
rezolva.  

Rândul trecut s-au ridicat anumite probleme vis-à-vis de anumite străzi, care pot fi 
categorisite ca sens unic şi care ne vor ajuta probabil şi în ceea ce urmărim. 
 Dl.Tirinescu – reprezentant al poliŃiei rutiere 
 Noi am discutat, suntem deschişi şi suntem la dispoziŃia Consiliului local. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 A fost o singură chestie pe care am mai discutat-o data trecută despre stabilirea unor 
sensuri unice pe anumite străzi. 
 Dl. łonea Vasile 
 Realitatea este că şi noi trebuie să finalizăm lucrurile, nu numai să vorbim aici. Trebuia să 
mergem concret cu propuneri,  strada cutare şi cutare şi spuneau dacă au ceva împotrivă. Eu sunt 
convins, exact cum spunea şi dumnealui, că interesul este comun: să meargă treburile bine. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Referitor la circulaŃia din municipiul Deva, avem în lucru un studiu de trafic. În urma 
studiului de trafic vom şti exact câte sensuri giratorii avem, câte sensuri giratorii mai trebuie, câte 
sensuri unice mai trebuie şi câte locuri de parcare vom câştiga în urma creeri acestor sensuri unice. 
Mai avem puŃin răbdare, în septembrie va ieşi din lucru studiul de trafic. 
 Dl.łonea Vasile 
 Colaborarea noastră se va concretiza mult mai bine. 

Dl.Cioflica Cristian 
 În legătură cu activitatea de ridicare a autovehiculelor, noi respectăm hotărârile de 
consiliului. BinenŃeles că persoanele avizate ridică tot felul de nemulŃumiri, însă fiind o activitate 
nouă în municipiul Deva, autovehiculele se înmulŃesc permanent, este greu dintr-o dată să se 
stabilească nişte obişnuinŃe care să fie benefice pentru circulaŃia rutieră. 
 Am reuşit cum spunea şi domnul Tirinescu, în unele zone care prezentau o importanŃă mai 
mare, să fluidizăm traficul rutier. 
 Dl.łonea Vasile 
 Sper că discuŃiile aceste sunt benefice, pentru a stabili clar nivelul de colaborare şi până 
unde are competenŃă fiecare, ca să fie clar cine şi unde intervine şi se sprijină reciproc. Sper de 
asemenea că interesul este comun, şi al dumneavoastră şi al nostru, ca lucrurile să meargă cât mai 
bine în municipiul Deva. MulŃumim pentru participare şi colaborare. 
 Dl.Tirinescu – reprezentant al poliŃiei rutiere 
 Şi eu mulŃumesc pentru invitaŃie. 
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Dl.łonea Vasile  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 17 
consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl. Kovacs Francisc, d-na Oprisiu Corina Violeta, dl.Ghergan 
Florian şi dl. Morar Marcel. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor 
şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 03 august 2009, precum şi procesul-verbal al 
şedinŃei Consiliului local.  

Domnul Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “înaintea fiecărei 
şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei Consiliului 
local din data de 03 august 2009 însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestora.  

Sinteza procesului – verbal din data de 03 august  2009. 

Consiliul local a fost convocat in şedinŃa extraordinară prin DispoziŃia Primarului nr. 
1420/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
 La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
 ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier łonea Vasile. 
 Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotărâri, respectiv de la 
nr. 259-261. 
 Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 03 august 2009. 

Dl. łonea Vasile  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 august 2009. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 august 2009 se aprobă cu unanimitatea de voturi 

a celor 17 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.    
     
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

         1. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Anexelor la Hotararile Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, 

220/2008, 470/2008, 193/2009; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean 

         3.      Aprobarea actului aditional nr.6 la contractul de inchiriere nr.7/1999; 
       IniŃiator Primar Mircia Muntean 

       4. Trecerea unui teren in suprafata de 36,37 mp din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Deva 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
5. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 36,37 mp, proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, str. M. Kogalniceanu, gang, „Ulpita” 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean 

         6. Vanzarea prin negociere directa unui teren in suprafata de 16,98 mp,                   
proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, Al. Transilvaniei, in fata 
bl.9A, sc. 1, ap.2; 

     IniŃiator Primar Mircia Muntean 
         7.   Aprobarea asocierii Municipiului Deva cu SC Urban Construct SA Deva in  vederea 

amenajarii si exploatarii parcarilor publice; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean 

 8.    Aprobarea impartelii convetionale a terenului intravilan in suprafata totala de 7710,35 
mp, inscris in CF 1170/1; 

       IniŃiator Primar Mircia Muntean 
9. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.200/2009 privind aprobarea listei 

cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala, in ordinea de 
prioritate stabilita de Comisia sociala pentru analizarea solicitarilor de locuinte 
destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi 
evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind 

aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre solicitantii, a locuintelor situate in 
imobilul din Deva, Aleea Motilor, nr.2, bloc 1, aflate in administrarea Serviciului 
public local de asistenta sociala; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

11.   Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in Deva, str. Aleea 
Armatei, bl.8, sc.1, parter, ap. 2, in baza Decretului - lege nr.61/1990, catre titularul 
contractului de inchiriere Lindner Viorica si sotul acestuia, Lindner Adalbert; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
         12.  Modificarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale 
Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
         13.   Organizarea si functionarea Serviciului public de ecarisaj din municipiul Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
14 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  

“Construire locuinta familiala P+M nivele, fosa septica, put natural, imprejmuire teren” 
Deva, str. Zavoi, fn, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

“Mansardare garaj” Deva, str. Pietroasa,  fn, judetul Hunedoara.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean 

16 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire 
prin extindere a apartamentelor existente la etajele P+1+2+3+4” Deva, str. Aleea 
Streiului, bl.78, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
17 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Etajarea 

spatiului alimentatie publica, existent, prin construirea unei locuinte” Deva, str. 
Progresului, PT 22, ap.2,  judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
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         18.  Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  “Construire 
locuinta familiala D+P+M” Deva, str. Brandusei, f.n., judetul Hunedoara; 

       IniŃiator Primar Mircia Muntean 
 19.  Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire 

locuinta unifamiliala P+M, imprejmuire, garaj si bazin” Deva, str.   Mercur, fn, judetul 
Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
 20. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru “Construire 

locuinta P+M” Deva, zona Archia, fn, judetul Hunedoara; 
       IniŃiator Primar Mircia Muntean 

21  Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Uranistic Zonal pentru “Construire 
depozit” Deva, zona Cristur, f.n, judetul Hunedoara; 

    IniŃiator Primar Mircia Muntean 
22. Reducerea cu 50% a tarifelor pentru acces in Ştrandul municipal, activitate desfăşurată 

de Serviciul public de intreŃinere şi gospodărire municipală Deva; 
 IniŃiator Primar Mircia Muntean 

 23.   Aprobarea Studiului de fezabilitate „Deviere conducta gaze naturale presiune redusa de 
pe amplasamentul Bloc de locuinte pentru tineret str. M. Eminescu” revizuit; 

       IniŃiator Primar Mircia Muntean 
          24.  Aprobarea listei cuprinzand blocurile de locuinte sociale care sunt destinate constiturii 

fondului de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care 
urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari; 

     IniŃiator Primar Mircia Muntean 
         25. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009; 

 IniŃiator Primar Mircia Muntean 
II. Diverse 

 
 

Dl.łonea Vasile  
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la pct.1,2,12,13,22,23 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit 
art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 14-21, 25 se adoptă cu 
votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele; 3-11, 24 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al 
consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea pct..5, 6 si 7  necesită vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1 

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

atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala in baza Legii nr.15/2003; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert Mircea 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
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Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de invatamant cultura a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.262/2009 
 

Punctul 2 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor la 
Hotararile Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, 220/2008, 470/2008, 193/2009. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert Mircea 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.263/2009 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea actului aditional 
nr.6 la contractul de inchiriere nr.7/1999. 
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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. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.264/2009 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 36,37 mp 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. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.265/2009 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 
directa a unui teren in suprafata de 36,37 mp, proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, str. M. Kogalniceanu, gang, „Ulpita”. 
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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. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 5 al proiectului de hotarare necesită vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din Comisia de negociere propun să facă parte următorii consilieri: dl.Borbeanu  Simion,  

d-na Chişotă Roxana, dl. Costa Cosmin, dl. Ghergan Florian. În calitate de membrii supleanŃi 
propun pe: dl. Cuiava Dorel, dl. David Ioan, dl. Borca Tiberiu şi dl. Lazăr Danil. 

Dl.łonea Vasile  
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să îintocmeasca şi să distribuie 

buletinele de vot cu propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi valabil exprimate, 17 voturi 

valabile. 
Comisia de negociere: 

- Dl. Borbeanu Simion – 17 voturi “pentru” 
- D-na Chişotă Roxana  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Costa Cosmin Cristian  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian  – 17 voturi “pentru” 
- D-na Ilioni Florentina  – 17 voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea  – 17 voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi: 

- Dl.Cuiava Dorel  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.David Ioan – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Borca Tiberiu  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil  – 17 voturi “pentru” 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.266/2009 
 

Punctul 6 
         Dl. Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind    vanzarea prin negociere 
directa unui teren in suprafata de 16,98 mp,  proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, Al. Transilvaniei, in fata bl.9A, sc. 1, ap.2; 

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 Mateucă Mădălina 
Citind în Raportul care este la acest punct şi Ńin minte că am vândut în 2009 şi chiar de 

curând, am vândut terenul pe strada Cioclovina în Micro cu 110 euro/mp. Acum, pe Aleea 
Transilvaniei vindem, conform raportului acesta de evaluare, cu 80 de euro/mp. Aici nu este în 
regulă, eu una nu pot să fiu de acord. Chiar în zonă am vândut cu 250 de euro/mp.  

La punctul 5 vindem şi suntem de acord cu dublu faŃă de 80 de euro/mp. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi eu sunt de acord şi propun 110. 
D-na Mateucă Mădălina 
Mai ales că în acest raport de evaluare spune între 81,22 şi 128, 3 euro/mp şi se alege 80 de 

euro /mp. Nu este corect. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mi se pare corectă poziŃia şi propun 110 şi susŃin. 
Dl.łonea Vasile 
La proiectul numărul 5, valoarea terenului în cauză, de la UlpiŃa este de 238 euro/mp. 

Mergem mai spre “buricul târgului” şi unde punem compasul şi vedem care este centrul oraşului şi 
vindem cu 80, de trei ori mai ieftin. Care este raŃionamentul, nu înŃeleg?! Mie îmi insultă 
inteligenŃa proiectul acesta propus pe ordinea de zi cu 80 euro/mp. Eu aş propune altceva. Să 
scoatem de pe ordinea de zi, să scoateŃi dumneavoastră că sunteŃi iniŃiatorul şi să revină. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, eu propun 110. 
Dl.łonea Vasile 
Eu propun ca şi dincolo, 240 de euro/mp. Dumneavoastră aveŃi propunerea dumneavoastră, 

asta este propunerea mea. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu putem să ne batem joc, avem expertiză, nu se poate. 
Dl.łonea Vasile 
Eu spun că invers ne batem joc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
StaŃi să vă explic.Poate să fie altă conjunctură, poate să fie spaŃiul mai vechi, poate să fie 

locul nepotrivit, pot să fie o sută de considerente.  
Mi se pare corectă situaŃia să mergem pe 128 cum ştiŃi, dacă vreŃi să mergem nu am nimic 

împotrivă că este comisie de negociere, dar evaluarea nu o putem încălca pentru că ei ştiu de ce au 
calculat  aşa,  bănuiesc că ştiu. 

 
 



 12 

Dl.David Ioan 
Problema cred că este altundeva. La punctul 1 “Îşi însuşeşte Raportul de evaluare a 

terenului…..” Nu îl putem însuşi pentru că, am spus, la 200 de metri mai încolo este alt expert 
ANEVAR decât Turdean Mariana, care evaluează după părerea noastră corect. Aici se spune în 
hotărâre să recunosc că  însuşesc raportul de evaloare.  Nu-l însuşesc. 

Eu aş spune să revadă altcineva raportul acesta de evaluare şi dacă într-adevăr aşa sunt 
valorile atunci trebuie să le acceptăm. 

În situaŃia asta ne trezim că iarăşi  ne pune cineva întrebări.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Jarnea, nu aveŃi nimic de spus? Vă rog frumos ridicaŃi-vă şi spuneŃi care este 

situaŃia. 
Dl.Jarnea Horea 
Un teren are acces exact la stradă, la strada Kogălniceanu, iar celălalt teren se află la în faŃa 

bl. 9 din Al. Transilvaniei, bloc ce este în frontul din spate la strada 22 Decembrie, nu are acces la 
o stradă principală. 

Într-adevăr preŃul de 80 de euro a fost în opinia evaluatorului preŃul pieŃei. În raportul de 
evaluare la metoda comparaŃiei efectuate prin trei metode,  preŃurile de vânzare variază de la 81 şi 
merg până la 128 de euro. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
De regulă eu i-am invitat pe toŃi să fie prezenŃi aici încontinuu. Pentru că nu sunt prezenŃi 

propun valoarea maximă, dar în nici un caz să trecem peste evaluator, vorbind din bancă sau 
amânând hotărârile de consiliu fără să fi dispus un consilier, să meargă până acolo şi să vadă. 

Părerea mea este că asta este chiar o tragere de timp şi o prostie  în situaŃia actuală, în care 
sunt anumite situaŃii financiare. 

Dl.Borbeanu Simion 
Trebuie să Ńinem cont de faptul că anul trecut erau nişte valori la construcŃii şi anul acesta 

au scăzut foarte mult, pentru că a intervenit criza. Nu mai este valabil ce a fost anul trecut, anul 
acesta. 

Dl.łonea Vasile 
Mă rog, este un punct de vedere. De ce nu au scăzut şi în gangul acela?  Acolo nu au scăzut 

întâmplător, este în altă Ńară. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Prima dată vreau să întreb, există raportul de evaluare în şedinŃă, ca să nu ajungem la 

DNA? 
D-ra Dara Oana 
Există, vi-l arăt. A fost şi la comisii. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La comisii a fost prezentat rasportul de evaluare, dar să fie arătat public în şedinŃă  ca să nu 

mai avem iarăşi discuŃii.  Există evaluare. 
Aşa cum a spus domnul Primar, dacă voi fi votat în comisia de negociere, declar că nu voi 

accepta negocierea, preŃul de negociere să pornească de la 128,3 euro/mp, iar la comisia de 
negociere domnul Nicola Gheorghe să se prezinte cu chitanŃa că a plătit redevenŃa la zi, pentru că 
aici este specificat în contractul de concesionare nr.11/2009 “a cărei redevenŃă a fost achitată 
parŃial pentru anul 2009”. Deci, la data când se va Ńine şedinŃa să fie achitat la zi. 

Dl.Jarnea Horea 
A achitat până la 1 septembrie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Bine.  
Dl.łonea Vasile 
Raportul de evaluare este. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să existe raportul de evaluare să nu mai avem discuŃii. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Sunt de acord şi susŃin  punctul de vedere, să se meargă pe varianta maximă. 
Dl.Ardelean Nelu 
Da, 128,3. Şi eu! 
Dl.łonea Vasile 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea făcută. Cine este pentru 

propunerea domnului Primar, să meargă pe varianta maximă de preŃ de 128,3 euro/mp. SunteŃi de 
acord cu propunerea? 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
Dl.Socol Augustin 
Dacă-mi permiteŃi, atunci  urmează ca articolul 1 o să aibe o altă formulare în sensul că  

“însuşeşte valoarea maximă din raportul de evaluare”. 
 Dl.David Ioan 
 Se modifică corespunzător. 
 Dl.łonea Vasile 
 Articolul 4 corespunzător cu valoarea care rezultă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 PreŃul de pornire este de 128,3 euro/mp. 
 Dl.łonea Vasile 

Nu, valoarea totală care va rezulta din…La art. 4 spune  “preŃul de pornire a negocierii este  
de 5720 lei…”, va rezulta o valoare. Valoarea calculată corespunzător preŃului pe metru pătrat. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

La punctul 4, preŃul de pornire a negocierii este de 128,3 euro/mp. Aşa să fie punctul 4. 
Dl.łonea Vasile 
De acord? Bun. Trecem la vot. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunere făcută. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre, cu propunerea că-şi însuşeşte valoarea 
maximă. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre, cu preŃul de 128,3 euro/ mp. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din Comisia de negociere propun să facă parte următorii consilieri:d-na Mateucă Mădălina, 

dl. Morar Marcel, dl. Oană Nicolae Dorin şi dl. Oancea NicolaeFlorin. În calitate de membrii 
supleanŃi propun pe: d-na Oprişiu Corina, dl. Panduru Carol, dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Dobrean  
Robert. 

Dl.łonea Vasile 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie 

buletinele de vot cu propunerile făcute. 
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Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi valabil exprimate, 17 voturi 
valabile. 

Comisia de negociere: 

- D-na Mateucă Mădălina – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Morar Marcel – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae Dorin – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Oancea Nicolae Florin – 17 voturi “pentru” 
- D-na Ilioni Florentina  – 17 voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea  – 17 voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi: 

- D-na Oprişiu Corina – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Panduru Carol – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Dobrean  Robert – 17 voturi “pentru” 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.267/2009 
 

Punctul 7 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Propun retragerea pentru că nu sunt reprezentanŃii în sală. 
 Dl.łonea Vasile 
 Acest proiect a fost retras de iniŃiator. 
 
Punctul 8  

Dl. Primar Mircia Muntean 
     Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea impartelii  
convetionale a terenului intravilan in suprafata totala de 7710,35 mp, inscris in CF 1170/1; 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.268/2009 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.200/2009 privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti 
sa primeasca o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita de Comisia sociala pentru 
analizarea solicitarilor de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau 
care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert Mircea  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.269/2009 
 

Punctul 10  
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 
Anexei la Hotararea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii in vederea inchirierii 
catre solicitantii, a locuintelor situate in imobilul din Deva, Aleea Motilor, nr.2, bloc 1, aflate in 
administrarea Serviciului public local de asistenta sociala; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert Mircea  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.270/2009 
 

Punctul 11  
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintei 
construita din fondurile statului situata in Deva, str. Aleea Armatei, bl.8, sc.1, parter, ap. 2, in baza 
Decretului - lege nr.61/1990, catre titularul contractului de inchiriere Lindner Viorica si sotul 
acestuia, Lindner Adalbert; 

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. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.271/2009 
 

Punctul 12  
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului 
de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.272/2009 
 

Punctul 13 
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea si functionarea 
Serviciului public de ecarisaj din municipiul Deva; 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Comisia  de servicii publice, comert a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.273/2009 
 

Punctul 14 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind apobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru  “Construire locuinta familiala P+M nivele, fosa 
septica, put natural, imprejmuire teren” Deva, str. Zavoi, fn, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.274/2009 
 

Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Mansardare garaj” Deva, str. Pietroasa,  fn, 
judetul Hunedoara.; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.275/2009 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire prin extindere a apartamentelor 
existente la etajele P+1+2+3+4” Deva, str. Aleea Streiului, bl.78, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.276/2009 
 

Punctul 17  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Etajarea spatiului alimentatie publica, existent, 
prin construirea unei locuinte” Deva, str. Progresului, PT 22, ap.2,  judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.277/2009 
 

Punctul 18  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire locuinta familiala D+P+M” Deva, 
str. Brandusei, f.n., judetul Hunedoara 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.278/2009 
 

Punctul 19 
         Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentatiei  
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire locuinta unifamiliala P+M, 
imprejmuire, garaj si bazin” Deva, str. Mercur, fn, judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.279/2009 
 

Punctul 20  
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru “Construire locuinta P+M” Deva, zona Archia, fn, 
judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.280/2009 
 

Punctul 21  
Dl. Primar Mircia Muntean 

       Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Uranistic Zonal pentru “Construire depozit” Deva, zona Cristur, f.n, judetul 
Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.281/2009 
 

Punctul 22  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reducerea cu 50% a tarifelor 
pentru acces in Ştrandul municipal, activitate desfăşurată de Serviciul public de intreŃinere şi 
gospodărire municipală Deva; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de servicii publice, comert a avizat favorabil. 
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Dl. łonea Vasile  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.282/2009 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de  
fezabilitate „Deviere conducta gaze naturale presiune redusa de pe amplasamentul Bloc de locuinte 
pentru tineret str. M. Eminescu” revizuit; 

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. łonea Vasile  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.283/2009 
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Punctul 24   
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzand 
blocurile de locuinte sociale care sunt destinate constiturii fondului de locuinte destinate inchirierii 
persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate in 
natura fostilor proprietari; 

D-na Daniela Muntianu 
  Din partea compartimentului de specialitate, aş dori să fac o completare în Anexă. În rândul 
3 după localitatea Deva să fie scris “str. Prelungire Zăvoi” pentru o identificare exactă a zonei. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de completarea propusă de 
compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.284/2009 
 

Punctul 25  
Dl. Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 
al municipiului Deva pe anul 2009. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Codrin Gabriel 
Din partea DirecŃiei tehnice propunem unele modificări, după cum urmează: 
La Cap. 68.02  “Asigurari si asistenta socială”: 

 - La lit.C: -1 AchiziŃie imobile si terenuri 
          Poz.1 – AchiziŃie imobile se diminuează cu 600 lei 
 La Cap. 84.02 “ Transporturi” 

 -   La lit. C IV Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi  
a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului: 
 Se introduc următoarele Studii de fezabilitate: 
               -  Poz.12 Parcare pe Aleea Păcii, zona Şcoala Generală nr.4 Gojdu cu suma de 200 
lei 
               -  Poz.13 Refacere trotuar strada Horea sector cuprins intre proprietăŃiile nr. 167-
205 cu suma de 200 lei. 
    -  Poz. 14 Amenajare parcare pe Aleea Viitorului zona Creşa Gojdu cu suma de 
200 lei. 
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 Dl. łonea Vasile   
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea de modificare 
a compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.285/2009 
 

Diverse 
            Dl.łonea Vasile 
            Vă rog să faceŃi propuneri pentru Preşedintele de şedinŃă care va conduce lucrările de 
şedinŃă în următoarele 2 luni de zile. 
            Dl. Cuiava Dorel 
            Propun pe domnul Pogocsan Ferdinand. 

Dl.łonea Vasile 
Domnul Pogocsan Ferdinand a fost ales cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri 

prezenŃi. 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 
 
 

Deva, 24 august 2009 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

    Tonea Vasile                Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 


