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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 08 iunie  2011  în şedinţa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 

Deva nr.919/2011. 

La şedinţa au participat urmatorii: 

Domnul Kovacs Francisc, domnul Cioroaga Miron, doamna Mateuca Madalina, 

domnul Birau Mircea, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul Viceprimar 

Costa Cosmin Cristian, domnul Secretar Socol Augustin, directori precum şi şefi ai 

serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor 

din subordinea Consiliului local. 

            De asemenea au participat reprezentanţi ai mass-mediei. 

 Nu au fost prezenţi la şedinţă următorii: domnul Borca Tiberiu Mircea, dl. Lazăr  
Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, dl. Dobrean Robert, dl Ţonea Vasile, dl. Moş Ovidiu, 

dl. Ghergan Florian, dl. Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana, dl. Pogocsan Ferdinand, 

dl. Iacob Pe tru Florin, dl. Sturza Alexandru, d-na Breazu Maria, d-na Mladin Mariana, d-

na Mermezan Ana Elena (are calitatea de preşedinte de şedinţă). 

            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.128/2011 privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Cuiava Dorel; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.129/2011 privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Panduru Carol; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.130/2011 privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Oană Nicolae Dorin; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

4. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.131/2011 privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului David Ioan; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

5. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.132/2011 pentru modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.230/2008, privind alegerea comisiei de 

validare, ulterior modificata;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

6. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.133/2011 privind validarea 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

doamnei Breazu Maria; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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7. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.134/2011 privind validarea 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

domnului Iacob Petru Florin; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

8. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.135/2011 privind validarea 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

doamnei Mladin Mariana; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

9. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.136/2011 privind validarea 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

domnului Sturza Alexandru; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

10. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.137/2011 pentru modificarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind            

organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

11. Achitarea burselor din bugetul local pentru elevii care frecventeaza 

cursurile de zi in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

12. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

13. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi 

a satelor aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, 

republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările 

şi completările ulterioare; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

14. Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

corespunzatoare functiilor publice de conducere de sef birou din cadrul 

Directiei Politia locala Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

 

II. Diverse 
 

Dl. Viceprimar Morar Nicolae Marcel  
  Doamnelor şi domnilor consilieri vă rog să începem. Domnul Secretar cred ca  

nu-mi revine decât să vă dau cuvantul să vă spuneţi punctul de vedere. 

 Dl. Secretar Socol Augustin 
 Avand in vedere că la şedinţa convocata de îndata de astazi sunt prezenţi 6 

consilieri apreciez că şedinţa nu este statutară, fapt pentru care recomand amanarea 

discutarii punctelor inscrise pe ordinea de zi in alta şedinţă. 

Dl. Viceprimar Morar Nicolae Marcel  
Vă mulţumesc! 

Dacă sunt şi alte puncte de vedere. 

Daca nu, nu  ne ramane decât să dăm dreptate domnului secretar, vă mulţumesc 

pentru prezenţa dumneavoastra. 
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Prin solicitarea noastră nu am făcut decât să dăm curs adresei domnului Prefect 

prin care a considerat şi a catalogat ca nestatutară şedinţa din 19 mai şi ca nelegale 

hotărârile adoptate de la nr.128 la nr.137. 

Am încercat prin această şedinţă să revocăm hotărârile considerate ca nelegale dar 

prin absenţa celorlalţi colegi consilieri acest lucru nu poate fi îndeplinit.  

Eu personal şi colegii mei din executiv vă mulţumim pentru prezenţa, doamnelor 

şi domnilor, mulţumesc! 

 

 

Deva, 08 iunie  2011 

 
                    Viceprimar,                    Secretar, 

Morar Nicolae Marcel                       Augustin Socol 
 
 
 
 
 
 
Red.  

Dara Oana 

 

 

 
 


