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Proces - Verbal 
încheiat astăzi,  29 septembrie 2009,  în şedinŃa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1741/2009. 

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

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului şi al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.  Oana Nicolae Dorin  
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 d-na Oprişiu Corina, dl. Oancea Nicolae Florin, dl Borbeanu 
Simion Sandu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Dobrean Robert Mircea.  

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
viceprimar Costa Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 11 septembrie 2009, precum şi procesul-verbal 
al şedinŃei Consiliului local.  

Domnul 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 11 septembrie 2009 însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestora.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 11 septembrie  2009 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1658/2009, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 14 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3  puncte si un punct suplimentar. S-au adoptat 4  
hotarari, respectiv de la nr.288-291.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 11  septembrie 2009.  
 

Dl.  Oana Nicolae Dorin  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 11 septembrie 2009. 



 2 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 11 septembrie 2009 se aprobă cu unanimitatea de 
voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 
ordinii de zi.    

     
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiecte de hotărâri, privind:  
1. Aprobarea noului stat de funcŃii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de 

asistenŃă socială, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.200/2009 privind aprobarea listei 

cuprinzand solicitanŃii îndreptăŃiti să primească o locuinŃă socială, în ordinea de 
prioritate stabilită de Comisia socială pentru analizarea solicitărilor de locuinŃe 
destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinŃele retrocedate în natură foştilor proprietari, ulterior modificată; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea 

tabelului-nominal cu solicitanŃii îndreptăŃiŃi să beneficieze de locuinŃe pentru tineret în 
regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea MoŃilor nr.2A, cu modificările 
ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Înstrăinarea prin licitatie publica a unui imobil – constructie in suprafata utila de 160 

mp., situat in Deva, B-dul 22 Decembrie, bloc D3, parter, scara A, apartinator 
domeniului privat al municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.304/2008 privind 

desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in Consiliul de 
administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Locuinte sociale D+P+3E+M – 4 Tronsoane – 80 

UL – str.Prelungirea Zavoi - Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate 

in intravilanul municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 
6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

spatiu comercial Piata - Azur” Deva, str.I. Creanga colt cu str. I. L. Caragiale, 
jud.Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

locuinta familiala P+M, imprejmuire, amenajari incinta” Deva, str.Bejan, f.n., 
jud.Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire 

birouri si locuinte” Deva, str.Liliacului, PT40, jud.Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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11. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire 
locuinta familiala P+1” Deva, str.Vulcan, f.n., jud.Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare 

locuinta familiala P+E+M” Deva, str.Cernei, f.n., jud.Hunedoara;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

locuinta individuala P+M” Deva, str.Calugareni, f.n., jud.Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere 

cabinet medical, regim de inaltime parter” Deva, str.N.Balcescu, bl.B, ap.1, parter, 
jud.Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire 

locuinta familiala P+M” Deva, str.Haraului, nr.40, jud.Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Completarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, 

prin care s-a aprobat lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Trecerea unui teren in suprafata de 28 mp din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 28 mp., proprietatea privata 

a municipiului Deva, situat in Deva, Al. Poiana Narciselor, langa PT26; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei 

speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea cererii de atribuirea a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local nr.196/2009 privind aprobarea 

amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate 
personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de 
prevederile Legii nr.15/2003; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Abrogarea Hotararii nr.205/2007 cu privire la transmiterea in administrare a unui teren 

aflat in domeniul public al municipiului Deva, catre Ministerul Sanatatii Publice; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Modificarea statului de functii, a fisei de evaluare a postului pentru personalul din 

cadrul Servciului comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat Consiliului local 
al municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.153/2009; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea completarii obiectului de activitate al Serviciului Public de ÎntreŃinere şi 

Gospodărire Municipală Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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26. Aprobarea transmiterii in administrare catre Serviciul public de intretinere si 
gospodarire municipala Deva, a Caminului cultural Sântuhalm; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
27. Avizarea tarifelor pentru activitatile de inchiriere a imobilului care a avut destinatie 

camin cultural Santuhalm; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea noului Stat de funcŃii si a noii organigrame pentru personalul din cadrul 

Serviciului Public de ÎntreŃinere şi Gospodărire Municipală Deva, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.205/2009 privind aprobarea Documentatiei 

de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia „Reabilitarea, modernizarea 
cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Pedagogic „Sabin Dragoi” 
Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.101/2009 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru investitia „Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea 
infrastructurii educationale a Colegiului National Decebal Deva” – volumul I 
„Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si Volumul II „Extinderea 
corpului de cladire F – Sala de Sport ”  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.413/2008 privind aprobarea Regulamentului 

de inchiriere pentru parcarile neacoperite sau acoperite cu copertina  din municipiul 
Deva, a contractului cadru de inchiriere si a Actului aditional la acest contract;  

      IniŃiator Consilier Mădălina Mateucă   
32. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
Va informez ca retrag proiectele de hotarare înscrise la punctul 29 de pe ordinea de zi si 

punctul 4 suplimentar care va fost comunicat, si propun discutarea proiectului de hotarare privind 
rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009 inscris la punctul 32 ultimul pe 
ordinea de zi, precum si suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul nr.15193/7622/21.05.2009, incheiat intre 
Municipiul Deva si Spitalul judetean de urgenta Deva; 

2. Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia 
„Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului 
Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva” 

3. Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea 
infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva la 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului” 

4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.134/2009 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului 
National Decebal Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum 
si a cheltuielilor aferente proiectului; 

5. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare 
spalatorie auto acoperita si birouri” Deva, str.M.Eminescu, f.n., jud.Hunedoara; 
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6. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 
nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si 
selectionare a proiectelor; 

7. Aprobarea studiului de fezabilitate „Decolmatarea si regularizarea rigola deschisa din 
prelungirea strazii Trandafirilor, localitatea Cristur municipiul Deva” 

8. Asocierea dintre Consiliului Local al Municipiului Deva si “Comunitatea Etniei  Romilor    
      din  Judetul  Hunedoara“ cu ocazia organizarii unei sedinte cu caracter social si a unui 
     spectacol  cu specific  tiganesc  in data de 07.10.2009 
II. Diverse 
 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Atunci din 9 puncte suplimentare raman 8 puncte suplimentare care se renumerotează. 

             Supun la vot ordinea de zi cu modificarile precizate de domnul primar         
                       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, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la pct.1,5,6,19,20,23,25,27-30, pct.suplimentar 2,3,6,7 se adoptă cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele: 8-15,32, pct.suplimentar 1,4,5,8 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în 
funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele; 2-4,7,16-18,21-22,24,26,31 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcŃie.   

De asemenea pct..4,5,18,19, pct.6 suplimentar necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean 
Aprobarea noului stat de funcŃii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de 

asistenŃă socială, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.292/2009 
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Punctul 2 
Dl. Primar Mircia Muntean 
 Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.200/2009 privind aprobarea listei 

cuprinzand solicitanŃii îndreptăŃiti să primească o locuinŃă socială, în ordinea de prioritate stabilită 
de Comisia socială pentru analizarea solicitărilor de locuinŃe destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinŃele retrocedate în natură foştilor 
proprietari, ulterior modificată; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.293/2009 
 

     Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-
nominal cu solicitanŃii îndreptăŃiŃi să beneficieze de locuinŃe pentru tineret în regim de închiriere în 
blocul situat în Deva, Aleea MoŃilor nr.2A, cu modificările ulterioare; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
 
Dl. Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 art.6 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.294/2009 
 

   Punctul 4 
Dl. Primar Mircia Muntean 

  Înstrăinarea prin licitatie publica a unui imobil – constructie in suprafata utila de 160 mp., 
situat in Deva, B-dul 22 Decembrie, bloc D3, parter, scara A, apartinator domeniului privat al 
municipiului Deva 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 4 si 5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Propun ca din comisia de licitaŃie să facă parte dl Moş Ovidiu, dl. łonea Vasile,dl. 
Ardelean Nelu şi dl. Birău Mircea, iar pentru membri supleanŃi propun pe dl. David Ioan, dl. 
Ghergan Florian Săndel, dl. Borca Tiberiu, şi dl. Lazăr Danil.  

La art. 5 din comisia de contestaŃii este dl. Kovacs Francisc, care face parte  întotdeauna 
din comisiile de contestaŃii aşa cum s-a hotărât. 

Dacă mai sunt alte propuneri pentru articolul 4? Dacă nu rog secretariatul tehnic să 
întocmească buletinele de vot şi să distribuie buletinele de vot cu propunerea facută. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 voturi 
valabile. 

• Comisia de comisia de licitaŃie : 
- Dl. Moş Ovidiu -16 voturi “pentru ”  
- Dl. łonea Vasile -16 voturi “pentru ”  
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- Dl. Ardelean Nelu -16 voturi “pentru ”  
- Dl. Birău Mircea -16 voturi “pentru ”  
- Dna Muntianu Daniela Serv.public local de asistenta sociala -16 voturi “pentru ”  
- Dra Bolda Cosmina Serv.public local de asistenta sociala -16 voturi “pentru ”  
- Dna Curcan Rodica Comp. buget contabilitate -16 voturi “pentru ”  
- Dna Suciu Lucretia  Serv.public local de asistenta sociala -16 voturi “pentru ”  
• Membri supleanŃi: 
- Dl. Ghergan Florian Săndel -16 voturi “pentru ”  
- Dl. David Ioan -16 voturi “pentru ”  
- Dl. Borca Tiberiu -16 voturi “pentru ”  
- Dl Lazăr Danil -16 voturi “pentru ”  
- D-na Gâta Simina Serv.public local de asistenta sociala -16 voturi “pentru ”  
- D-ra Haiduc Claudia Comp. buget contabilitate  -16 voturi “pentru ”  
• Comisia de soluŃionare : 
-  Kovacs Francisc -16 voturi “pentru ”  
- Buciuman Crinela - Serv.public local de asistenta sociala -16 voturi “pentru ”  
- Crainic Rodica - Serv.public local de asistenta sociala -16 voturi “pentru ”  

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.8 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.295/2009 
 

 Punctul 5 
Dl. Primar Mircia Muntean 

  Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.304/2008 privind 
desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in Consiliul de 
administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Devase dă 
cuvântul:   

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
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. 
Propun ca la art. nr. 1  la poziŃia 10 din Hotătârea Consiliului local nr. 304/2008 propun să 

fie înlocuit dl. Samoilescu Ioan Gabriel cu dl. Moş Ovidiu, iar la poziŃia 17 dl. Toma Gheorghe cu 
dl.  Dobrean Robert Mircea. 

La art.1 trebuie să facem vot secret, dar deasemenea trebuie să votăm şi primul aliniat - vot 
deschis, pentru ca la articolul 1 avem radierea poziŃiei 4 din hotarare. Cu toate precizările acestea  
trecem la vot. 



 9 

 
Supun la vot “radierea poziŃiei 4” art. 1 alin.1.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 Rog secretariatul tehnic să întocmească buletinele de vot şi să distribuie buletinele de vot 
cu propunerea facută. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 voturi 
valabile. 

- Dl. Moş Ovidiu -16 voturi “pentru ”  
- Dl. Dobrean Robert Mircea -16 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.296/2009 
             

  Punctul 6 
Dl. Primar Mircia Muntean 

  Aprobarea Studiului de fezabilitate „Locuinte sociale D+P+3E+M – 4 Tronsoane – 80 UL – 
str.Prelungirea Zavoi - Deva”; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 art.6 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.297/2009 
 
  Punctul 7 
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          Dl. Primar Mircia Muntean 
  Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in 
intravilanul municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.298/2009 
 
  Punctul 8 
          Dl. Primar Mircia Muntean 
  Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire spatiu 
comercial Piata - Azur” Deva, str.I. Creanga colt cu str. I. L. Caragiale, jud.Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.299/2009 
 

Punctul 9 
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          Dl. Primar Mircia Muntean 
         Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinta 
familiala P+M, imprejmuire, amenajari incinta” Deva, str.Bejan, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.300/2009 
 
  Punctul 10 
          Dl. Primar Mircia Muntean 
 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire 
birouri si locuinte” Deva, str.Liliacului, PT40, jud.Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.301/2009 
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Punctul 11 
          Dl. Primar Mircia Muntean 

Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire 
locuinta familiala P+1” Deva, str.Vulcan, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.302/2009 
 
  Punctul 12 
          Dl. Primar Mircia Muntean 
 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare 
locuinta familiala P+E+M” Deva, str.Cernei, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.303/2009 
 

Punctul 13 
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          Dl. Primar Mircia Muntean 
Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire 

locuinta individuala P+M” Deva, str.Calugareni, f.n., jud.Hunedoara 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.304/2009 
 
  Punctul 14 
          Dl. Primar Mircia Muntean 
 Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere 
cabinet medical, regim de inaltime parter” Deva, str.N.Balcescu, bl.B, ap.1, parter, jud.Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.305/2009 
 
  Punctul 15 
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          Dl. Primar Mircia Muntean 
Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire 

locuinta familiala P+M” Deva, str.Haraului, nr.40, jud.Hunedoara; 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.306/2009 
 
 Punctul 16 
            Dl. Primar Mircia Muntean 
 Completarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, prin 
care s-a aprobat lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.307/2009 
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 Punctul 17  
            Dl. Primar Mircia Muntean 

Trecerea unui teren in suprafata de 28 mp din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Deva; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.308/2009 
 
  Punctul 18 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 28 mp., proprietatea privata a 
municipiului Deva, situat in Deva, Al. Poiana Narciselor, langa PT26 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 4 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Propun ca din comisia de negociere să facă parte dl Borbeanu Sandu, dna Chisotă 
Roxana,dl. Costa Cosmin şi dl. Cuiava Dorel, iar pentru membri supleanŃi propun pe dna Mateucă 
Mădălina, dl. Morar Marcel, dl. Oană Nicolae Dorin, şi dl.Oancea Nicolae Florin.  
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Dacă mai sunt alte propuneri pentru articolul 4? Dacă nu rog secretariatul tehnic să 
întocmească buletinele de vot şi să distribuie buletinele de vot cu propunerea facută. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 voturi 
valabile. 

• Comisia de negociere directă : 
- Dl. Borbeanu Sandu -16 voturi “pentru ”  
- Dna Chisotă Roxana -16 voturi “pentru ”  
- Dl. Costa Cosmin -16 voturi “pentru ”  
- Dl. Cuiava Dorel -16 voturi “pentru ”  

   - D-na Ilioni Florentina, Serv.comunitar de cadastru -16 voturi “pentru ” 
   - Dra NuŃu Silviana, Serv.Financiar Buget contabilitate -16 voturi “pentru ” 
       - Dl. Jarnea Horia, Serv. Comunitar de cadastru -16 voturi “pentru ” 

• Membri supleanŃi: 
- Dna Mateucă Mădălina  -16 voturi “pentru ”  
- Dl. Morar Marcel -16 voturi “pentru ”  
- Dl. Oană Nicolae Dorin -16 voturi “pentru ”  
- Dl Oancea Nicolae Florin -16 voturi “pentru ”  

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 art.6 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 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.309/2009 
 

   Punctul 19 
           Dl. Primar Mircia Muntean 
           Modificarea Hotararii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale 
de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
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. 

Propun ca la art.1 să fie înlocuit dl. Samoilescu Ioan Gabriel cu dl. Moş Ovidiu care să facă 
parte din această comisie . 

Rog secretariatul tehnic să întocmească buletinele de vot şi să distribuie buletinele de vot 
cu propunerea facută. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 voturi 
valabile. 

- Dl. Moş Ovidiu -16 voturi “pentru ”  
Supun la vot art.2 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.3 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.310/2009 
 

                  Punctul 20 
      Dl. Primar Mircia Muntean 

  Aprobarea cererii de atribuirea a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea 
unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.311/2009 
 
  Punctul 21  

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local nr.196/2009 privind aprobarea 
amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala si 
atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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. 
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.312/2009 
 
  Punctul 22 

Dl. Primar Mircia Muntean 
  Abrogarea Hotararii nr.205/2007 cu privire la transmiterea in administrare a unui teren aflat 
in domeniul public al municipiului Deva, catre Ministerul Sanatatii Publice; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.313/2009 
 

  Punctul 23 
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Modificarea statului de functii, a fisei de evaluare a postului pentru personalul din cadrul 
Servciului comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat Consiliului local al municipiului 
Deva; 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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. 
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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.314/2009 
 

      Punctul 24 
Dl. Primar Mircia Muntean 

     Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.153/2009; 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.315/2009 
 

        Punctul 25 
Dl. Primar Mircia Muntean 

  Aprobarea completarii obiectului de activitate al Serviciului Public de ÎntreŃinere şi 
Gospodărire Municipală Deva; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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. 
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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.316/2009 
 

        Punctul 26 
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Aprobarea transmiterii in administrare catre Serviciul public de intretinere si gospodarire 
municipala Deva, a Caminului cultural Sântuhalm; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
La articolul 2, la final trecerile “în evidentele contabile ale Serviciului public de întreŃinere 

şi gospodărire municipală Deva, serviciu care va încheia contracte noi pentru utilitati”, deci nu vor 
mai rămâne aceste contracte pe Consiliu local. Serviciul va încheia contracte noi pentru toate 
utilităŃile. 
 Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat cu acest amendament. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1al 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  
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 art.6 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 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.317/2009         
 
Punctul 27 

Dl. Primar Mircia Muntean 
    Avizarea tarifelor pentru activitatile de inchiriere a imobilului care a avut destinatie camin 
cultural Santuhalm; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl. Oana Nicolae Dorin  
            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.318/2009 
. 
        Punctul 28 

Dl. Primar Mircia Muntean 
    Aprobarea noului Stat de funcŃii si a noii organigrame pentru personalul din cadrul 
Serviciului Public de ÎntreŃinere şi Gospodărire Municipală Deva, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.319/2009 
 
    Punctul 29 RETRAS  
 
   Punctul 30 

Dl. Primar Mircia Muntean 
    Modificarea Hotararii Consiliului local nr.101/2009 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru investitia „Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii 
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educationale a Colegiului National Decebal Deva” – volumul I „Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie” si Volumul II „Extinderea corpului de cladire F – Sala de Sport  

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.320/2009 
 
        Punctul 31 

Dl. Primar Mircia Muntean 
    Modificarea Hotararii Consiliului local nr.413/2008 privind aprobarea Regulamentului de 
inchiriere pentru parcarile neacoperite sau acoperite cu copertina din municipiul Deva, a 
contractului cadru de inchiriere si a Actului aditional la acest contract; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.321/2009 
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        Punctul 1 suplimentar 
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul nr.15193/7622/21.05.2009, incheiat intre 
Municipiul Deva si Spitalul judetean de urgenta Deva; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.322/2009 
 
        Punctul 2 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean 
   Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia 
„Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic 
Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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. 
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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.323/2009 
 
        Punctul 3 suplimentar 

Dl. Primar Mircia Muntean 
    Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea 
infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva la Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente proiectului; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Punctul termic din incinta liceului a fost vândut, îşi desfăşoară activitatea o societate 

comercială. Există posibilitatea separării punctului termic a societătii comerciale care are sediu 
acolo, prin proiectarea unei ieşiri din str. Minerului. Aş  fi vrut să fie prinsă în SF. 

Dna Daniela Pârvu 
În aceasta fază SF- ul este finalizat şi supus aprobării în această şedinŃă, în vederea 

depunerii cererii de finanŃare cât mai repede posibil, datorită diminuării pe zi ce trece a fondurilor 
alocate. Să vedem, să discutăm cu proiectantul dacă poate fi prins la faza de proiectare.  

Dl. David Ioan 
Gardul dinspre sud prezintă pericol de cădere  
Dna Daniela Pârvu 
Vom discuta cu proiectantul să vedem ce soluŃii ne oferă. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Acest amendament propus de dl. David să fie discutat eventual la o dată după ce acceptă 

proiectantul, facem un proiect de hotărâre. Acum să votăm în forma prezentată ca să putem obŃine 
finantarea, urmează ca modificarea respectivă să fie făcută printr -un alt proiect 
            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.1al 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 art.6 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
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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.324/2009 
 
        Punctul 4 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean 
   Modificarea Hotararii Consiliului local nr.134/2009 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului National 
Decebal Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor 
aferente proiectului; 

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.325/2009 
 
        Punctul 5 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean 
   Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare 
spalatorie auto acoperita si birouri” Deva, str.M.Eminescu, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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. 
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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.326/2009 
 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
 Conform celor comunicate de către serviciului contabilitate, propun ca punctul 6 suplimentar,  
fiind vorba de ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe 
baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor, să 
se discute după ce se adoptă bugetul. Vă rog să aprobaŃi ca punctul 6 suplimentar să devină 
ultimul, după buget. Nu putem să adoptăm acest punct înaintea bugetului.  
   Supun la vot propunerea făcută. 

 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 
        Punctul 7 suplimentar 
  Dl. Primar Mircia Muntean 
   Aprobarea Studiului de fezabilitate „Decolmatare si regularizare rigola deschisa din 
prelungirea strazii Trandafirilor, localitatea Cristur municipiul Deva”; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil  
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.327/2009 
  
            Punctul 8 suplimentar 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Asocierea dintre Consiliului Local al Municipiului Deva si “Comunitatea Etniei Romilor 

din  Judetul  Hunedoara“ cu ocazia organizarii unei sedinte cu caracter  social  si a unui spectacol  
cu specific  tiganesc  in data de 07.10.2009 
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Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            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.1al 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.328/2009 
 
        Punctul 32 

Dl. Primar Mircia Muntean 
    Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2009; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dna Daniela Pârvu 
Din partea serviciului de specialitate am dori să facem o modificare: 
- În lista de investiŃii Anexa la buget, solicităm modificarea denumirii investiŃiei de la Cap. 

70.02 – Alte cheltuieli Titlul IV, poz..30 din „Parc Orizont Deva” in „Reabilitare si extindere Parc 
Bejan”. 

Dl. Vasiu Traian 
Din partea serviciului de specialitate am dori să facem o modificare: 

  - Având în vedere ca s-a aprobat SF “Decolmatare şi regularizare rigolă deschisa” din 
prelungirea str. Trandafirilor, Cristur, solicităm cuprinderea obiectivului inainte aprobat în lista 
obiectivelor de investitii la Cap.70.02 cu suma de 60.000 lei şi diminuarea poziŃiei 99 din cadrul 
Cap. 84.02 cu suma de 60.000 lei. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot cu modificările propuse. 

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

Supun la vot art.1al 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 . 
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. 
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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 art.6 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.329/2009 
 

Punctul 6 suplimentar 
Dl. Primar Mircia Muntean 

    Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 
nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare 
a proiectelor;  

Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot cu modificările propuse. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1al 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.2 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
 Propun ca la art.2 din Comisia de evaluare si selectionare proiecte sa faca parte: dl. Mircia 
Muntean, dnaViorica Nicula, dl.Ludovic Szots, dl.Augustin Socol, dl.Daniela Pârvu, dna Bianca 
Poanta, dl.Ioan Hogman, dl.Dan Gros şi dna Rodica Curcan.  

Rog secretariatul tehnic să întocmească buletinele de vot şi să distribuie buletinele de vot 
cu propunerea facută. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 voturi 
valabile. 

- Mircia Muntean – Primarul Municipiului Deva – Preşedinte -16 voturi “pentru ”                                
- Viorica Nicula – Director executiv DirecŃia M.R.U.E.R.P.  -16 voturi “pentru ”                
- Ludovic Szots – Director executiv DirecŃia Tehnică  -16 voturi “pentru ”                          
- Augustin Socol – Director executiv DirecŃia A.P.L.   -16 voturi “pentru ”                           
- Daniela Pârvu – Şef Birou Privatizare, Programe Dezvoltare   -16 voturi “pentru ”           
- Bianca Poanta – Consilier Compartiment Programe Dezvoltare -16 voturi “pentru ”         
- Ioan Hogman – Consilier Compartiment Programe Dezvoltare -16 voturi “pentru ”          
- Dan Gros – Referent Birou Implementare Proiecte  

Fonduri Nerambursabile, membru de rezervă   -16 voturi “pentru ”                                                   
- Rodica Curcan – Consilier Serviciul Financiar Buget Contabilitate, 

            membru de rezervă    -16 voturi “pentru ”                                                                                
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. 
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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.330/2009 
 
 Diverse 
 
 Dl. Ghergan Florian 

Am primit din partea executivului o adresa prin care s-a răspuns unei scrisori a CurŃii de 
Conturi. Aici am observat ca sunt nişte nereguli sau au fost nişte nereguli după cât am văzut 
răspunsul. Eu aş vrea să analizaŃi foarte serios de ce s-a ajuns aici şi să vedem cine este vinovat că 
anumite sume s-au plătit fără a fi executate şi rog executivul să ne prezinte un material în care să 
ne spună ce se întâmplă în cadrul executivului, adică dacă aŃi luat nişte măsuri, dacă este cineva 
vinovat, dacă au fost erori, ce fel de erori. Am observat că s-a recupetat prejudiciul, dar aş fi vrut 
să ne spuneŃi ce măsuri luaŃi să nu se mai întâmple  aşa ceva. 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
Până la şedinŃa următoare o să vă întocmim un raport şi o să îl prezentăm în şedinŃă, cu 

sancŃiuni, care sunt motivele pentru care au apărut aceste erori. 
Dl. Cuiava Dorel 
Mai mulŃi cetăŃeni din cartierul Dacia ne-au semnalat că lucrătorii de la salubritate care 

mătură, mătură în canale şi înfundă rigolele, colmatând astfel sistemul de canalizare.  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin 

 Sistemul nostru de canalizare este …Cei de salubritate ne-au promis că pe viitor nu au să 
mai măture, au să aspire. 

Dl Kovacs Francisc 
Strada I.Traian, nu există o stradă mai urâtă, cu gropi, mizerie. Dacă un director din 

primărie… trimite domnule o maşină, remorca cu tractorul să facă curăŃenie. Vorbesc şi eu cu el. 
Cine trebuie să îi dea ordin? Ia dat ordin domnul primar şi nu vine. Cine trebuie să îi dea ordin, 
spuneŃi-mi şi mie. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Solicit compartimentului de specialitate să ne informeze pentru şedinŃa următoare, ce 

măsuri s-au luat, cu privire la cele solicitate de dl. Kovacs Francisc. 
Dl Kovacs Francisc 
Plus că tot cer… Am văzut în oraş că se pun limitatoarele alea. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  

 Pe strada aia domnule Kovacs, în primul rând trebuie asfaltată că acum nu sunt probleme, 
nu circulă nimeni cu mai mult de 30 km/oră, vă garantez eu. Eu am mers cu maşina pe acolo şi nu 
poŃi să mergi cu mai mult pentru că îŃi faci maşina praf. Aia trebuie asfaltată. 

Dl Kovacs Francisc 
 Răspunsul dvs. este periculos, cum trataŃi problemele. StiŃi de ce? Pentru că acolo nu este 
trotuar şi oamenii … 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Eu v-am mai spus o dată care este motivul pentru care str. Î.Traian nu este reabilitată. 
Aceiaşi discuŃie o avem în fiecare şedinŃă.  

Dl Kovacs Francisc 
 Acolo oamenii din curte ies direct în stradă, vă rog să mă credeŃi că cu toate gropile,  
maşinile merg cu viteză extraordinară, deci verificaŃi dvs. Dar nu se poate rezolva dacă nu puneŃi 
limitatoare de viteză. 
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Am pus limitatoare acolo unde au fost solicitate, unde au fost accidente grave, în intersecŃii. 

Dl Kovacs Francisc 
 Dl. viceprimar de 4 ani solicit, de 4 ani cer acest lucru. 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Acum vă aud prima dată. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 

 
 
 

      Deva, 29 septembrie 2009 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,                                                                           Secretar, 
     Nicolae Dorin Oană           Laura Sârbu 

 
 

 
 


