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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 27 ianuarie 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.107/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin şi domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor 
şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 

D-na Chişotă Roxana 
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, şi-au anunŃat absenŃa dna Oprişiu Corina, dl.Morar Marcel, dl.Oana Nicolae Dorin, dl. 
Dobrean Robert, si dl Panduru Carol. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnii Viceprimari Costa Cosmin Cristian şi 
Oancea Nicolae Florin, 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. 

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 deplasarii delegatiei oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, 
in perioada 28 – 29 ianuarie 2010; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 

“Locuinte sociale pentru tineri D+P+3E+M” Deva, zona Orizont – prelungire 
str.Zavoi, f.n., jud.Hunedoara; 

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

“Construire locuinta familiala, cu regim de inaltime D+P+M, imprejmuire” Deva, 
str.N.Tonitza, f.n., judetul Hunedoara; 

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

“Construire locuinta S+P+M, accese, amenajari exterioare, imprejmuire incinta” 
Deva, str.Roci, f.n., judetul Hunedoara; 

            IniŃiator 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 prezenŃi. 
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NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 
punctul 1 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, iar potrivit art.45 alin.2 proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 2- 4 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali 
în funcŃie.   

De asemenea pct. 1  necesita vot secret. 
 
I. Proiecte de hotărâri: 

Punctul 1  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, în 

perioada 28 – 29 ianuarie 2010;  
Dl.Moş Ioan  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na 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 16  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 
facute. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 consilieri prezenti, 16 voturi valabil 
exprimate în ceea ce îl priveşte pe domnul Costa Cosmin, la 1 buletin de vot  nu a fost exprimata  
optiunea in ceea ce priveste restul persoanelor.  

      -    Dl.Costa Cosmin Cristian – 16 voturi “pentru” 
- Dl Szots Ludovic  – 15 voturi “pentru”  
- Dl.Pogocsan Ferdinand  – 15 voturi “pentru”  
- Dl.Dud Marcel – 15 voturi “pentru”  

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.20/2010 
Punctul 2  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 

“Locuinte sociale pentru tineri D+P+3E+M” Deva, zona Orizont – prelungire str.Zavoi, f.n., 
jud.Hunedoara;  

 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.21/2010 
Punctul 3  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire 

locuinta familiala, cu regim de înălŃime D+P+M, împrejmuire” Deva, str.N.Tonitza, f.n., judetul 
Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na 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 16  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.22/2010 
Punctul 4  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire 

locuinta S+P+M, accese, amenajari exterioare, imprejmuire incinta” Deva, str.Roci, f.n., judetul 
Hunedoara;  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na 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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.23/2010 
Diverse 
            Dl.Cuiava Dorel 
 Aş propune să păstrăm un moment de reculegere în memoria Primarului oraşului Szigetvar, 
Paizs Jozsef. 
 Dl.Kovacs Francisc 
            Aş avea o rugăminte, la următoare şedinŃă să avem asigurat un loc de parcare. 
 Dl.Borbeanu Simion 
            Ar trebui în sala de şedinŃă să asigurăm o temperatură decentă, e ca în gara aici, aş propune 
să se se ia o termosuflantă care încălzeşte  pe loc aerul şi după care dacă se închide se poate reŃine 
căldura, poate să meargă circa 2 zile pe săptămână. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Poate ne gândim, pentru că vom lucra în urmatoarele zile la proiectul de buget pe 2010 şi 
cred că am putea să reconfigurăm şi această sală de şedinŃă, degeaba avem căldura de la teracotă 
pentru că geamurile şi ele sunt de o sută de ani şi vă daŃi seama că temperatura nu poate să fie una 
confortabilă, ca atare, aş sugera să gândim împreună şi atunci când venim în faŃa plenului cu 
proiectul de buget pe 2010, pe unul din punctele de pe ordinea de zi, la investiŃii, să fie şi 
amenajarea acestei săli. Disconfortul este destul de mare, nu numai pentru noi, pentru toŃi cei care 
vin, pentru că, această sală nu aparŃine, dacă vreŃi, sau ca destinaŃie nu este doar pentru şedinŃele de 
consiliu, sunt destul de multe manifestări care au loc în această sală şi e păcat ca la un municipiu 
reşedinŃă de judeŃ să stăm îmbrăcaŃi.         

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

lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva, 27 ianuarie 2010 
 
           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Chişotă Roxana Axenia            Jr.Augustin Socol 
 
 
 
 
 


