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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 22 decembrie 2010 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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr. 2602/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, doamna Oprişiu Corina – 
Administrator public, 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. David Ioan 
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 
15  consilieri. Si-au anunţat absenţa dl Lazăr Danil, dl.Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. 
Dobrean Robert, dl. Borbeanu  Simion şi dl. Oană Nicolae Dorin. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, doamna Oprişiu 
Corina – Administrator public, 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. David Ioan  
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 09 decembrie 2010 însoţit de un proces-
verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

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 procesul verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 09 decembrie 2010, însoţite de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
Consiliul local a fost convocat de indata prin Dispoziţia Primarului nr.2509/2010, cu 

respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan.  
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, respectiv 

Hotarari de la nr.348-349. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată 
nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 09 decembrie 2010.  
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Dl. David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 09 decembrie 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 09 decembrie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Dl.David Ioan 
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. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.430/2007 privind transmiterea în 
administrare a automobilului mixt Dacia 1307, cu număr de înmatriculare HD-06-
JKJ către Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Transmiterea în folosinţă gratuită către Serviciul Public de Întreţinere şi 

Gospodărire Municipală Deva a unor mijloace fixe;  
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 
 

Dl.David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la punctul 1 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,  iar 
potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 2,3 
se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
 
I. Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Deva pe anul 2010. 

D-na Chisota Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.378/2010 
Punctul 2  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.430/2007 privind transmiterea în administrare a automobilului mixt Dacia 
1307, cu număr de înmatriculare HD-06-JKJ către Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire 
Municipală. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Birău Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.379/2010 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă 
gratuită către Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva a unor mijloace 
fixe. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chisota Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            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 15  consilieri prezenţi. 
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 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.380/2010 
Diverse 
 Dl.David Ioan 
 Sunt înscrieri la cuvânt? Nu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Atunci toată lumea este invitată la un pahar de şampanie în Sala albastră. 
 Dl. David Ioan 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 22 decembrie 2010 

 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

       David Ioan                 Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 


