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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 05 octombrie 2011  în şedinŃa convocata de indata  

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.1425/2011 
privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de indata in sedinta.  

La şedinŃa au participat 12 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Pogocsan Ferdinand, Oană Nicolae Dorin, David Ioan, Mermezan Ana Elena, Kovacs 

Francisc, Birău Mircea, Cioroagă Miron, Mateucă Mădălina, Cuiava Dorel, Panduru Carol, dl. 
Viceprimar Morar Marcel, dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian, dl. Secretar Socol Augustin, 
directori şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al 
serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Doamnelor şi domnilor colegi, haideŃi să începem şedinŃa de astăzi. O primă rugăminte, 

datorită unui fapt care se perpetuează o să vă rog să faceŃi propunere pentru funcŃia de preşedinte 
de şedinŃă. PoftiŃi, doamna consilier. 

D-na Mateucă Mădălina 
Îl propun pe domnul Oană Nicolae Dorin pentru funcŃia de preşedinte a şedinŃei. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Deci, propunerea doamnei consilier este domnul Oană. Dacă mai sunt şi alte propuneri?! 
Supun la vot propunerea doamnei consilier. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? În 

unanimitate. 
S-a votat cu 12 voturi pentru. 

Domnule consilier Oană o să vă rog să poftiŃi la prezidiu. 
Dl.Oană Nicolae Dorin  
În baza prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului 
municipiului Deva, nr.1425/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de 
indata in sedinta.  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

ca şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 12 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl 
Borca Tiberiu, dl Borbeanu Simion, dna Chisota Roxana, dl Mos Ovidiu. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi. 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâre, privind: 
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1. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.310/2010 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Sistem integrat de management al traficului rutier in municipiul 
Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea de Vest, precum si a 
cheltuielilor aferente proiectului;   

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.373/2010 privind aprobarea pretului 

local al energiei termice facturate populatiei si a subventiilor acordate de la 
bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrala a diferentei 
dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice 
livrate populatiei; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza Decretului 

– lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al municipiului 
Deva, a localitatii componente Santuhalm si a satelor apartinatoare Archia, Barcea 
Mica si Cristur precum si a Regulamentului de urbanism aferent;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Inregistrarea Municipiului Deva in sistemul national electronic de plata online a 

taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar;  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

6. Aprobarea noului stat de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2012;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian. 
Vă rog frumos să votaŃi ordinea de zi aşa cum a fost ea prezentată, neavând niciun punct 
suplimentar. 

 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 

S-a votat cu 12 voturi pentru. 
 

I. Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.310/2010 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Sistem integrat de management al traficului rutier in municipiul 
Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea de Vest, precum si a cheltuielilor 
aferente proiectului.   

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Avizul comisiei juridice este favorabil. Avizul comisiei de buget nu-l avem  întrucât din 

lipsa colegilor nu s-a întrunit cvorumul la comisie. 
Comisia de urbanism patrimoniu? 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
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La fel. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Deci, la toate  punctele de pe ordinea de zi s-a înregistrat lipsa avizului la buget şi la 

patrimoniu. 
 Dacă există înscrieri la cuvânt?!  
 Dl. Pogocsan Ferdinand 

Urbanism favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Urbanism favorabil. 
 Trecem la votare dacă nu există înscrieri la cuvânt. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre, care este amendamentul. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.298/2011 
 

Punctul 2  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.373/2010 privind 

aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si a subventiilor acordate de la 
bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrala a diferentei dintre pretul de 
producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei.   

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. 
Comisia de servicii publice? 
Dl.Panduru Carol 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă există înscrieri la cuvânt?! Dacă nu, supun la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.299/2011 
 

Punctul 3  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza Decretului – lege 

nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere.   
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. Comisia de urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Înscrieri la cuvânt?! Dacă nu, supun la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu s-a adoptat hotărârea. UitaŃi-vă, este art. 45 alin. 3, este vorba de hotărâre cu privire la 
patrimoniu, vânzare. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vânzarea… da, trebuie să avem 2/3 din numărul membrilor. Deci, datorită absenŃei 
colegilor care nu şi-au anunŃat lipsa… Cei care şi-au anunŃat lipsa, atunci dacă erau prezenŃi, da. 
Şi-au anunŃat lipsa 4. Deci, din 21 am fi avut. Nici un fel de problemă.  
 
Punctul 4 
 Dl.Viceprimar Costa  Cosmin Cristian 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General 
al municipiului Deva, a localitatii componente Santuhalm si a satelor apartinatoare Archia, 
Barcea Mica si Cristur precum si a Regulamentului de urbanism aferent.    

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. Comisia de urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Înscrieri la cuvânt?! Dacă nu, supun la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu 12  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.300/2011 
 

Punctul 5  
Dl.Viceprimar Costa  Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind înregistrarea Municipiului Deva in sistemul national 

electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.         
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. Comisia de buget nu s-a Ńinut. 
Înscrieri la cuvânt?! Dacă nu, supun la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.301/2011 
 

Punctul 6  
Dl.Viceprimar Costa  Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului stat de functii pentru aparatul de specialitate 

al Primarului municipiului Deva. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. 
Înscrieri la cuvânt?!  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.302/2011 
 

Punctul 7  
Dl.Viceprimar Costa  Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 

2012. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. 
Înscrieri la cuvânt?!  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.303/2011 
 

Diverse 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 La punctul Diverse dacă doriŃi. PoftiŃi, domnule Panduru. 
 Dl.Panduru Carol 
 Am mai ridicat la o şedinŃă anterioară problema vis-à-vis de săpăturile care s-au făcut de 
la PiaŃa Agroalimentară, de la intrarea de la Allianz łiriac până la bl. 5 la Kogălniceanu. S-a 
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acoperit cu asfalt porŃiunea de trotuar, în schimb traversarea nici la ora actuală nu este acoperită. 
Pe acolo trec maşini. Mă gândesc că 10 metri din trotuar puteau să lipsească, să facă 10 metri de 
traversare. Am vorbit şi cu personalul din biroul de specialitate, nu s-au luat măsuri. Vreau să mi 
se spună, s-au dat amenzi? Este a patra lună când acolo nu este acoperită traversarea. Au lucrat, 
au lăsat… Şi la farmacie peste drum este lucrat, este şanŃ. Nu se poate aşa ceva! Este a patra lună 
de când s-a terminat lucrarea şi nu este acoperit. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Vreau să vă aduc la cunoştinŃă că în urma luării de cuvânt şi interpelării, când am cerut să 
fie chemaŃi cei de la HidroconstrucŃia şi datorită demersurilor făcute de administratorul general şi 
conducerea Primăriei, peste 10 zile va începe asfaltarea DN-ului pe banii celor de la 
HidroconstrucŃia. MulŃumim doamnei administrator general şi colegilor din conducere care au 
obŃinut acest succes. Eu îl numesc succes şi sperăm ca în maxim două săptămâni să se 
lichideze… 
 D-na Administrator public Oprişiu Corina 
 Termenul de recepŃie este 11 noiembrie. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 11 noiembrie. Sper că în 11 noiembrie să avem acces. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să atrag atenŃia că lucrează cam repede dar în dorul…  
 Dl.Panduru Carol 
 Lelii. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Da, dar este certificatul de garanŃie. 
 Dl.David Ioan 
 Pe o porŃiune este turnat, acum se circulă. Eu am fost cu maşina şi nu este un asfalt de 
calitate acum turnat cum a fost cel de pe banda cealaltă.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Mai sunt şi alte înscrieri la cuvânt? Nu.  Declar închisă şedinŃa de astăzi.  

  
 

Deva, 05 octombrie  2011 
 

    
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,           Secretar, 

Oană Nicolae Dorin                                        Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 


