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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 30 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, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.2520/2009. 

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

La şedinţa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa 
Cosmin Cristian, domnişoara Oana Dara, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului 
local. 

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-au anunţat absenţa dl. Pogocsan Ferdinand, 
dna Oprişiu Corina, dl. Borbeanu Simion, dl. Morar Marcel şi dl. Ardelean Nelu. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae 
Florin şi Costa Cosmin Cristian, domnişoara Oana Dara, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 

D-na Chişotă Roxana 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
D-nul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 

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

1. Aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de concesiune a transportului 
public local de calatori nr.435/05.01.2005, incheiat intre Municipiul Deva si 
SC Devatrans SRL 

        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de concesiune a transportului 

public local de calatori nr.799/07.01.2005, incheiat intre Municipiul Deva si 
SC Tirius Transtur SRL 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3 Aprobarea Acordului/ Contractului colectiv de munca pentru personalul 

incadrat in aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si in 
serviciile publice/institutiile publice de subordonare locala cu personalitate 
juridica si fara personalitate juridica;                
Iniţiator; Primar Mircia Muntean   

4. Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.295/2009 şi transmiterea in folosinta 
gratuita a imobilului situat in Deva, B-dul 22 Decembrie, bloc D3, scara A, 
parter, apartinator domeniului privat 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. 
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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 punctele 1, 2 si 3  se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi 
la punctul 4 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 

Punctul 1  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

Aditional  
nr.2 la Contractul de concesiune a transportului public local de calatori nr.435/05.01.2005, 
incheiat intre Municipiul Deva si SC Devatrans SRL 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia pentru servicii publice, comert privatizare 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.474/2009 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea Actului 

Aditional nr.3 la Contractul de concesiune a transportului public local de calatori 
nr.799/07.01.2005, incheiat intre Municipiul Deva si SC Tirius Transtur SRL. 

 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia pentru servicii publice, comert privatizare 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. 
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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.475/2009 
Punctul 3  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului/ 

Contractului colectiv de munca pentru personalul incadrat in aparatul de specialitate al 
Primarului  municipiului Deva si in serviciile publice/institutiile publice de subordonare 
locala cu personalitate juridica  si fara personalitate juridica;                

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 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.5 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.476/2009 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotararii 
Consiliului local nr.295/2009 si transmiterea in folosinta gratuita a imobilului situat in 
Deva, B-dul 22 Decembrie, bloc D3, scara A, parter.  

D-na Ivan Elena 
Din partea compartimentului de specialitate propunem o completare la articolul 2, 

după Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara să introducem şi denumirea “Cabinet de 
Expertiză Medicală Deva”.  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând 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 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. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre  
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.5 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.477/2009 
Diverse 
            Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Este ultima şedinţă. Vă urez “La mulţi ani!”, multă sănătate şi la toată lumea să de-
a Dumnezeu un an mai bun decât a fost acesta.  
 Dl.Cuiava Dorel 
 Transmit tuturor “La mulţi ani!”, sănătate şi un An Nou mai bun.  
 Dl.Panduru Carol 
 Să suportaţi uşor criza. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Să închideţi circulaţia în centrul vechi, este dezastru ce se întâmplă seara aici. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Aici avem o singură problemă. Cu riveranii am avut proces şi au câştigat, nu avem 
voie să închidem. Tocmai de aceea am şi pus cele două bariere. 
 Dl.Panduru Carol 
 Problema este în felul următor. Vis-à-vis de carosabil, nu are competenţă Poliţia 
Comunitară. Pe carosabil nu au ce să se amestece. 
 Asta este legea, nu avem ce face. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Am înţeles, că legea Poliţiei locale este deja la Camera Deputaţilor, aşteptăm să 
fie aprobată legea şi atunci Serviciul circulaţie trece în subordinea Primăriei. 

Dl.Kovacs Francisc 
Eu vă promit că în anul în care vine nu mai pronunţ cuvântul „Împăratul Traian”. 

Noi ne cerem scuze dacă v-am supărat. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Noi nu ne-am supărat şi acceptăm scuzele. Vă doresc şi eu în numele Primarului 

municipiului Deva, al meu şi al Viceprimarului Costa  „La mulţi ani!”, să de-a Dumnezeu în 
2010 să fim sănătoşi că în rest ne descurcăm. 

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

închise lucrările şedinţei.  
 
 

Deva,  30 decembrie 2009 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Chişotă Roxana              Jr. Sârbu Laura 


