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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 25 septembrie 2008,   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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1852/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnii viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin 
Cristian, doamna Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.David Ioan  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri în functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr 
de 17 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa domnul Oană Nicolae Dorin, domnul Inişconi Ioan,  
doamna Oprisiu Corina şi domnul Kovacs Francisc. Intârzie la şedinŃă domnul viceprimar 
Oancea Nicolae Florin. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul viceprimar Costa Cosmin Cristian, 
doamna Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 
Dl.David Ioan  
În continuare, dau cuvântul doamnei Laura Sârbu Secretarul municipiului Deva în 

vederea prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 12 septembrie 
2008,  precum şi procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local.  

Doamna Laura Sârbu, Secretarul municipiului Deva 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 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 12 septembrie 2008, însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 12 septembrie 2008 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1768/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 33 de puncte si 5 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 38 de  hotarari, respectiv de la nr. 349-386.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 12 septembrie 2008.  

Dl.David Ioan  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 septembrie 2008. 
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Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 septembrie 2008 se aprobă cu unanimitatea de 
voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

În continuare, dau cuvântul domnului Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru 
prezentarea proiectului ordinii de zi.        

 
Domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

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

1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Reorganizarea prin unificare a unitatilor de invatamant Scoala Generala „Regina 
Maria” Deva si Liceul Pedagogic „Sabin Dragoi” Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Participarea Consiliului local al municipiului Deva in calitate de coorganizator  

alaturi de Spitalul Judetean de Urgenta – Deva, pentru organizarea Conferintei 
Regionale din cadrul „Zilelor Medicale Devene”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
 FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi  cu următorul 

proiect de hotarare: 
1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.366/2008 privind revocarea Hotararii Consiliului 

local nr.332/2008 si aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 194,15 mp., situate in 
Deva, str.1 Decembrie, nr.13, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
Dl.David Ioan  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat   
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată şi completata.        
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la punctual 2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 
alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:1,3 se adoptă cu votul 
majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul suplimentar se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total 
al consilierilor locali în funcŃie.   
    

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  

general al municipiului Deva pe anul 2008. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina  
Am discutat şi cu doamna de la biroul de specialitate, la Referatul privind rectificarea  

bugetului municipiului Deva şi nu scrie pentru ce sunt folosiŃi aceşti bani primiŃi de la Consiliul 
judeŃean. Altădată să fie specificat. 
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 D-na Nicula Viorica 
 Doamna consilier, dacă dumneavoastră aŃi observat aceste anexe sunt legate de 
investiŃiile de dezvoltare, de bani şi dacă aŃi observat, aceste sume se regăsesc în anexă la buget.  
Dacă vedeŃi anexa de la bugetul anterior şi de la cel prezent, vedeŃi diferenŃa. Dacă doriŃi mai 
detaliat, o să facem. 

D-na Mateucă Mădălina  
 Să fie detaliat altădată. 
 D-na Nicula Viorica 

O să facem pe înŃelesul tuturor. 
D-na Mateucă Mădălina  
Puteam să iau anexa trecută şi aceasta şi vedeam diferenŃa. Dacă ar fi fost detaliat, nu mai  

era nevoie de comparaŃii. 
Dl. David Ioan  

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

A fost adoptată Hotărârea nr.387/2008 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reorganizarea prin unificare 

a unitatilor de invatamant Scoala Generala „Regina Maria” Deva si Liceul Pedagogic „Sabin 
Dragoi” Deva;  

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe  
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
 
Dl. David Ioan  

            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 
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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 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 art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art. 10 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. 388/2008 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului 

local al municipiului Deva in calitate de coorganizator  alaturi de Spitalul Judetean de Urgenta – 
Deva, pentru organizarea Conferintei Regionale din cadrul „Zilelor Medicale Devene”; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe  
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
Dl. Samoilescu Ioan 
Comisia de sanatate, protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan  

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

A fost adoptată Hotărârea nr. 389/2008 
 

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

Consiliului local nr.366/2008 privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.332/2008 si 
aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 194,15 mp., situate in Deva, str.1 Decembrie, 
nr.13, judetul Hunedoara; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Vreau să atrag atenŃia aparatului de specialitate că la aceste situaŃii să fim puŃin mai atenŃi  

pentru că dăm o hotărâre şi ne-o anulăm după o şedinŃă. O modificăm, anulăm hotărârea şi dăm o 
altă hotărâre sau nu o modificăm. HaideŃi să fim atenŃi la detalii pentru că, aŃi văzut, în şedinŃa 
trecută nimeni nu a fost împotriva unei asemenea închirieri, dar să nu ajungem în situaŃia să 
modificăm în fiecare şedinŃă hotărârea. 
 Dl. David Ioan  
 Vreau să fac o observaŃie. Probabil formularea nu este cea corectă. 

Dl.Ghergan Florian 
 Pe fond am vrut, domnule Preşedinte, să fim puŃin atenŃi. 
 Dl. David Ioan  

În sală este prezent şi domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi 

A fost adoptată Hotărârea nr. 390/2008 
 

Diverse 
 Dl.łonea Vasile  
 CâŃiva cetăŃeni au făcut cereri pentru concesionare de parcări, au plătit concesiunea, dar 
nefiind trasate parcările ei nu le pot folosi. În concesinŃă, riveranii de acolo parchează şi nu au 
nici o vină pentru că nu este trasat. Este vorba de cetăŃenii de pe Al. Neptun, bl.35. Atât ar trebui 
trasat şi să se ştie care sunt locurile fiecăruia. 
 
 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Din păcate trebuie să spun din nou problema dascălilor din Deva, problema tichetelor 
cadou care trebuiau să se dea în 15 septembrie. Urmează cealaltă tranşă în 5 octombrie.  Ei 
săracii abia acum,…au avut destulă răbdare, după o vacanŃa de vară de 3 luni. Vă rog frumos să 
aveŃi în atenŃie, domnilor viceprimari. MulŃumesc. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Am o problemă. Sunt o mulŃime de reclame, realizate la restaurante şi la fel de fel de 
baruri, care sunt scrise de tot felul de agramaŃi cu pensula, despărŃit incorect, deci sunt nişte 
improvizaŃii absolut penibile. La intrarea în Deva, de la Izvorul Decebal sunt tot felul de săgeŃi, 
de panouri din scânduri şi fel de fel de materiale.  
 Dl. David Ioan  
 Acele panouri sunt realizate cu autorizaŃie de la Primărie. 
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 Dl.Borbeanu Simion 
 Nu cred că poate să primească autorizaŃie. Este scris cu mâna ca şi cum ar fi scris un 
copil de clasa a IV-a pe tablă cu creta. Aşa sunt scrise literele! Sunt scrise incorect, pe placaj 
scris cu vopsea de ulei. 
 Dl. David Ioan  
 Pentru şedinŃa viitoare, persoana responsabilă din biroul urbanism să facă o investigaŃie 
la cele sesizate de domnul consilier Borbeanu. Este vorba numai de domeniul public. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Numai de domeniul public. Pe marginea şoselei sunt tot felul de săgeŃi, “aici avem mici”, 
dincolo nu mai ştiu ce. Arată sinistru. 
 Dl. David Ioan  
 Deci, să se facă un raport de către persoana responsabilă din Biroul urbanism, în care să 
ne spună ce a constatat şi ce măsuri s-au luat. 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
 Doresc să vă comunic şi eu ceva. Săptămâna aceasta a sosit la Deva o delegaŃie din Arras  
şi mâine la ora 10 este vizita la Primăria municipiului Deva. Pentru cei care doresc să participe la 
acest eveniment, v-aş ruga să fiŃi prezenŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, vreau să aduc la cunoştinŃa executivului că am participat la 
Consiliul de administraŃie al Centrului bugetar nr. 1 şi acolo sunt câteva restanŃe la plată. 
 D-na Nicula Viorica 
 Suntem la zi, au fost plătite între timp. 
 Dl.Ghergan Florian 
 E bine dacă s-a făcut. Exact asta vroiam să vă spun. Erau nişte restanŃe la utilităŃi şi aveau 
ceva probleme şi le trebuiau nişte bani. Sunt câteva investiŃii. Eu aş vrea, poate şi stăm de vorbă 
că toŃi colegii sunt reprezentanŃi,  reprezintă consiliul în aceste consilii de administraŃie şi poate 
că ar fi bine să  avem o discuŃie referitor la investiŃiile care sunt propuse pentru noul an. Cred că 
sunt în asentimentul dumneavoastră să avem o discuŃie, să vedem care sunt fondurile şi cum se 
pot împărŃi pe şcoli aceşti bani ca să putem pregăti bugetul pntru anul viitor. Eu i-am rugat pe 
director şi pe contabilul şef să-şi facă propunerile cu adresă scrisă către Primărie, să vedem ce 
posibilităŃi sunt, ce bani putem prognoza pentru anul viitor. 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
 Vreau să vă informez că începând de luni, împreună cu colegii mei din Primărie, cu 
doamna directoare, invit in fiecare zi 3-4 directori impreuna cu contabilul şef. Pentru consilierii 
care se ocupă de şcoli, cine vrea să vină în ziua în care vine şcoala din a cărui consiliu de 
adminitraŃie face parte, sunt bineveniŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 FaceŃi un program ca să ştim. 
 
 Dl.David Ioan 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  

 
Deva, 25 septembrie  2008 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

      David Ioan                Jr. Sârbu Laura 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


