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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 29 iulie 2010 în şedinŃa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr. 1636/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. Au fost absenŃi domnii Borbeanu Simion, Dobrean Mircea şi doamna Oprişiu 
Corina. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul 
Viceprimar Morar Marcel Nicolae, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Dl. Moş Ovidiu 
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 
16 consilieri. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Dl. Moş Ovidiu 
În continuare, dau cuvântul domnului Secretar Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 20 iulie 2010, precum şi procesul-
verbal al şedinŃei Consiliului local.  

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

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 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 20 iulie 2010 însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră să 
vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
 

Sinteza procesului-verbal din 20 iulie 2010 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1553/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Moş Ovidiu.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 16 puncte şi 6 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 21 de hotarari, respectiv Hotarari de la nr.181-201.  
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Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 20 iulie 2010.  

 
Dl. Moş Ovidiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 iulie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 iulie 2010 se aprobă cu unanimitatea de voturi a 

celor 16 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar pentru prezentarea proiectului ordinii de zi.     
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

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

1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.60/2010, privind aprobarea 
documentatiei tehnico economice – Studiu de oportunitate pentru investitia 
„Sistem de supraveghere video in zona de actiune urbana” Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Sistem de supraveghere video in zona de actiune urbana” Deva, la 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor 
aferente proiectului; 

           IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl.Moş Ovidiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.         
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei 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 majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie.  

 
I Proiecte de hotărâre: 
 
Punctul 1 

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

Consiliului local nr.60/2010, privind aprobarea documentatiei tehnico economice – Studiu de 
oportunitate pentru investitia „Sistem de supraveghere video in zona de actiune urbana” Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
În sală este prezent şi domnul Viceprimar Morar Marcel. 

            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.202/2010 
 

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

Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem de supraveghere 
video in zona de actiune urbana” Deva, la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, 
precum si a cheltuielilor aferente proiectului. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
În sală este prezentă şi doamna consilier Chişotă Roxana. 

            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 18  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 203/2010 
 
 

Diverse 
 Dl.Panduru Carol 
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 Am vrut şi data trecută să iau cuvântul, nu am apucat, vis-à-vis de lucrările care se fac în 
Deva. Am o obiecŃiune vis-à-vis de modul de terminare a acestor lucrări, de finalizare a acestor 
lucrări. Aş dori ca la şedinŃa următoare să fie invitaŃi cei care răspund de aceste lucrări, nu ştiu 
cine, Apaprod, HidroconstrucŃia, EnergoconstrucŃia, aceste societăŃi care rezolvă aceste 
probleme cu ISPA şi mai ştiu eu care, ce fel de lucrări prin Deva. Să le atragem atenŃia sau să 
iniŃiem un proiect de hotărâre - pe care-l voi iniŃia cu cea mai mare plăcere – în aşa fel încât la 
terminarea lucrării să se dea în funcŃiune carosabilul exact la cerinŃele normale. Altfel, ar trebui 
să prevedem nişte amenzi. Aşa toată lumea zbiară, cetăŃenii se plâng, atacă Primăria, spun că 
Primarul sau cei care se ocupă nu-şi dau silinŃa ca lucrurile să meargă aşa cum trebuie. 
 Aş dori să fie invitaŃi. Nu le vom da cuvântul să spună vezi doamne ce fac ei, aia vedem  
noi ce fac! Cum fac, cum rezolvă aceste probleme care sunt de o importanŃă deosebită?! Vă dau 
un exemplu, acum o săptămână jumătate a fost o avarie la apă în spate la piaŃă, pe Caragiale. 
Acum două zile l-am sesizat şi pe domnul Viceprimar şi dacă dânsul nu lua legătura nici acum cu 
ei, groapa nu era astupată. Aşa s-a rezolvat într-o zi, deci se poate, principal este să existe 
bunăvoinŃă. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Domnule Szots? 
 Dl.Panduru Carol 
 Am spus să vină directorii care răspund de firmele care fac reparaŃii în Deva, ISPA, 
ş.a.m.d.  Nu avem noi treabă, nu DirecŃia. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Deci, să-i convocăm. 
 Dl.Panduru Carol 
 Să-i convocăm, să vină aici în faŃă, să putem discuta tète-á-tète.  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 La viitoarea şedinŃă. 
 Dl.Panduru Carol 
 Exact. De 1 lună jumătate se lucrează pe Aurel Vlaicu. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 29 iulie 2010 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

      Moş Ovidiu               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


