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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 07 iunie 2010 în şedinţa extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

 
Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinara cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.1300/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 12 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă, doamna Viceprimar Oprişiu Corina, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Secretar 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. 
Dl. Borca Tiberiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 12 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl Ghergan Florian, dl Oana 
Nicolae Dorin, d-na Mateuca Madalina, dl Dobrean Robert, dl Mos Ovidiu, dl Morar 
Marcel, d-na Chisota Roxana, dl Oancea Nicolae si dl Borbeanu Simion. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, doamna viceprimar Oprişiu Corina 
Violeta şi domnul viceprimar 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 

În continuare, dau cuvântul domnului Secretar Socol Augustin, în vederea 
prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 25 mai 2010 si 
din data de 31 mai 2010 precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului local.   

 
Domnul Secretar  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 de 25 mai 2010 si din data de 31 mai 2010, însoţit 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra 
conţinutului acestuia.  

 
Sinteza Procesului verbal al sedintei Consiliului local Deva din data de 25 mai 

2010 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.1150/2010, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu  
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Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 29 puncte şi un punct suplimentar. S-au 
adoptat 30 de hotarari, respectiv Hotarari de la nr.125 - 154.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 
cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 25 mai 2010.  

Sinteza Procesului verbal al sedintei Consiliului local Deva din data de 31  mai 
2010 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 
nr.1210/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 17 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, 
respectiv Hotarari de la nr.155-157.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 
cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 31 mai 2010.  

Dl. Borca Tiberiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 25 mai 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 25 mai 2010 a fost aprobat cu unanimitatea 

de voturi a celor 12 consilieri prezenti 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 31 mai 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 31 mai 2010 a fost aprobat cu unanimitatea 

de voturi a celor 12 consilieri prezenti 
În continuare, dau cuvântul doamnei Viceprimar Oprisiu Corina pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.    
D-na Viceprimar Oprişiu Corina Violeta: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea documentaţiilor tehnico- economice în faza audit energetic, 

expertiză tehnică, documentaţie de avizare şi analiza cost beneficiu a 
obiectivului „Adăpost de urgenţă pe timp de noapte”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea depunerii proiectului “Adăpost de urgenţă pe timp de noapte”  la 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a 
cheltuielilor aferente proiectului; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 
Dl. Borca Tiberiu 

Supun la vot ordinea de zi prezentată.         

       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 consilieri prezenti. 
 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi la pct.1 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,   
 

 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1 
D-na Viceprimar Oprişiu Corina Violeta 
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Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 
documentaţiilor tehnico- economice în faza audit energetic, expertiză tehnică, 
documentaţie de avizare şi analiza cost beneficiu a obiectivului „Adăpost de urgenţă pe 
timp de noapte”;  

Dl. Lazăr Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil 
D-na Mermezan Ana Elena  
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil 
Dl. Ţonea Vasile  
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil 
Dl. Borca Tiberiu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 
A fost adoptată Hotărârea nr.158/2010 
Punctul 2.  
D-na Viceprimar Oprişiu Corina Violeta 
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea depunerii 

proiectului “Adăpost de urgenţă pe timp de noapte”  la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

Dl. Lazăr Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil 
D-na Mermezan Ana Elena  
Comisia de buget a avizat favorabil 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil 
Dl. Ţonea Vasile  
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil 
Dl. Borca Tiberiu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 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 12 consilieri prezenţi 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 consilieri prezenţi 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 consilieri prezenţi 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 consilieri prezenţi 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 consilieri prezenţi 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 consilieri prezenţi 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi 

A fost adoptată Hotărârea nr.159/2010 
            Diverse 

Dl. Borca Tiberiu 
Domnilor consilieri la punctul diverse daca aveti luari de cuvant, daca nu, as dori 

sa revin asupra informarii consiliului local referitor la receptia si urmarirea lucrarilor 
executate prin programul ISPA in municipiul Deva. Am fost taxat cu o bulina neagra in 
cotidianul Mesagerul in ziua urmatoare dupa ce l-am interpelat pe domnul director Arion. 
Dansii nu au inteles mesajul meu, mesajul meu a fost unul foarte clar, nu avem nimic cu 
cel care execută lucrarile doar cu urmarirea lor si respectarea normelor pentru executarea 
lucrarilor in carosabil, in trotuare si in zonele verzi, ceea ce nu s-a efectuat. Nu stiu daca 
s-a constat la nivelul executivului, daca s-a luat vreo masura, respectiv daca s-a dat vreo 
amenda, deci nu isi respecta contractul, modul in care trebuie sa se execute aceste 
lucrari, deci noi tot putem sa ne rugam, la nivelul zonelor unde fiecare supravegheaza si 
sa vada ca lucrarile nu sunt executate in conformitate cu ceea ce s-a dat cand au primit 
autorizatiile pentru spargere in carosabil si trotuare, dar dansii nu fac nimic in acest sens, 
respectiv trebuie sa asteptam sa faca probele la instalatia respectiva si dupa aceea o sa 
incerce sa aduca zonele la stadiul in care au fost gasite in momentul inceperii lucrarilor. 
Vreau sa consemnati acest lucru si sa vedem ce raspund sau sa vedem ce masuri s-au 
luat din partea executivului daca au fost pe teren si au respectat zonele pe care noi le-am 
sesizat.           

Dl David Ioan 
In completare cu ce spuneti dumneavoastra stiti ca nu neaparat Apaprod-ul este 

cel care ar trebui sa fie tras de urechi, va dau un exemplu la biserica este un sant de circa 
20 – 25 cm latime, facut, astupat, care s-a lasat, s-a dus apa si s-a lasat, vii cu masina, 
tocmai ai scapat de sensul giratoriu, accelerezi si dai peste aceasta groapa, de se 
scutura toata masina, situatia asta nu are de-a face cu Apaprod-ul. Cei de la consiliul 
local cei care se ocupa de drumuri, duceti-va cu piciorul sau cu masina si va rog sa se 
faca verificari, sa se consemneze in procesul verbal ca eu doresc sa primesc raspunsul 
pe care l-a primit Consiliul local de la Electrica referitor la canalul din dreptul bisericii de la 
Ceangai care a fost astupat si asfaltat, lucrare total necorespunzatoare, în momentul de 
fata toate masinile sufera socuri la trecere peste canal, fiind o adevarata capcana. S-a 
consemnat in  procesul verbal? 

Dl. Borca Tiberiu 
Se consemneaza.  
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Dl David Ioan 
Vreau sa stiu raspunsul pe care l-a dat Electrica, daca nu cumva s-a remediat, 

serviciul din cadrul primariei sa se ocupe de aceasta problema.   
Dl. Borca Tiberiu 
Raspuns pana data viitore.   

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

                                                   Deva, 07 iunie 2010 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,                        Secretar 

   Borca Tiberiu                    Augustin Socol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


