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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 09 august  2011  în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului 
Deva, nr. 1175/2011  

La şedinŃa au participat 12 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Birău Mircea, Panduru Carol, Mermezan Ana Elena, Mateucă Mădălina, Oană 

Nicolae Florin, David Ioan, Cioroagă Miron, Cuiava Dorel, Pogocsan Ferdinand, Kovacs 
Francisc, dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian,  dl. Viceprimar Morar Marcel, dl. Primar 
Mircia Muntean, 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 
Vă rog să faceŃi propunere pentru preşedinte de şedinŃă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
HaideŃi să fie cineva mai operativ, că-i oricum domnul Ghergan. HaideŃi domnule. 

Îl propun pe domnul Doru Oană că cunoaşte foarte bine şi poate conduce liniştit. Haide. 
Oricum este domnul Ghergan şi ca să fie ... 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Cine este pentru propunerea făcută de domnul Primar? Împotrivă? AbŃineri? 

MulŃumim. 
 S-a votat cu 12 voturi pentru. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
În baza  prevederilor art.39, alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei 
primarului municipiului Deva, nr. 1175/2011 privind convocarea Consiliului local al 
municipiului Deva în şedinŃă extraordinară, cu modificările ulterioare. 

Domnilor consilieri, 
Declar deschisă şedinŃa de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 12 consilieri, 
şi-a anunŃat absenŃa dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil, dl. Borbeanu Simion şi d-na 
Chişotă Roxana. 

De asemenea participă reprezentanŃii conducerii Consiliului local şi reprezentanŃi 
din mass- media. 

În continuare, dau cuvântul domnului Primar pentru prezentarea proiectului 
ordinii de zi. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
I. Proiecte de hotărâre, privind: 

1. 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 şi a 
cheltuielilor aferente proiectului;  

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.224/2010 privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitie „Reabilitarea Parcului municipal Cetate”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.344/2010 privind aprobarea 

depunerii proiectului „Reabilitarea Parcului Municipal Cetate” din Deva la 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a 
cheltuielilor aferente proiectului; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Trecerea a doua  terenuri în suprafaŃă de 20 ha si respectiv 14 ha din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva prin Consiliul 
local si Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata totala de 69 mp., 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Marasti, langa 
Complexul Comercial; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva, a 

unui teren in suprafata de 12 mp.; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

8. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 12 mp., 
proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, Calea Zarandului, 
bl.52; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea Actului aditional la Contractul de concesiune nr.52/2007; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Primar Mircia Muntean  : 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatorul proiect de 

hotarare: 
1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011; 
 
Ordinea de zi fiind transmisă, am rugămintea să o votăm în forma redactată cu 

punctul suplimentare cu rectificarea bugetului în urma atacului Prefecturii. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 Cu un număr de 12 voturi s-a aprobat ordinea de zi. 

 
I.Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Proiectul de hotărâre privind 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 şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Avizul de comisii. Juridică? 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 La juridică favorabil. La buget?  Bugetul? Comisia de buget nu s-a putut întruni 
întrucât au lipsit colegii. 
 La urbanism am înŃeles că este favorabil, la juridic favorabil. La cultură? 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Comisia de cultură a avizat favorabil. 
 Dl.Oană 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 12 voturi pentru.  
  Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.V 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.235/2011 
 

Punctul 2 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.224/2010 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul de investitie „Reabilitarea Parcului municipal Cetate”. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
La comisia juridică avizul este favorabil. Comisia de urbanism? 
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Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de cultură? 

 D-na Mateucă Mădălina 
 Comisia de cultură a avizat favorabil. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Comisia de protecŃie socială? Comisia de buget nu avem aviz pentru că nu s-au 
întrunit. 

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

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

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.V 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.236/2011 
 

Punctul 3 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Poiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.344/2010 
privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea Parcului Municipal Cetate” din 
Deva la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a 
cheltuielilor aferente proiectului. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil.  
Comisia de buget nu s-a întrunit. Comisia de urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de cultură? 

 D-na Mateucă Mădălina 
 Comisia de cultură a avizat favorabil. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de protecŃie socială?  
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.VI al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.VII 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.237/2011 
 

Punctul 4 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Punctul nr. 4 aş vrea să facă obiectul unei şedinŃe extraordinare în cursul zilelor  
următoare când avem nevoie de 2/3. Deci, aş solicita consiliului să-mi permită să retrag 
de pe ordinea de zi. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Punctul nr.5, aceeaşi situaŃie. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aceeaşi situaŃie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Punctul 6 aceeaşi... 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Aceeaşi situaŃie până la sfârşit, domnule Preşedinte. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Până la sfârşit, nu? 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Mai puŃin punctul suplimentar. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Deci, rămâne numai punctul suplimentar, domnule Primar. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, aveam doar punctul suplimentar. 
 

Punctul suplimentar 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva 

pe anul 2011. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Dacă sunt înscrieri la cuvânt. PoftiŃi, domnule Cioroagă. 
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 Dl.Cioroagă Miron 
 Doamnelor şi domnilor colegi, în şedinŃa precedentă am ridicat un amendament 
cu privire la alocarea de fonduri pentru Liceul de muzică şi arte plastice Sigismund 
ToduŃă. Se pare că timpul a fost prea scurt înaintea şedinŃei ca să pot să parcurg 
materialul şi am venit şi nepregătit în sensul că nu am avut la mine să pot demonstra 
colegilor adresele primite din partea Liceului de muzică şi arte plastice către Primăria 
Deva din luna  a VI-a  şi a VII-a a anului în curs prin care se solicită alocarea de fonduri 
pentru reparaŃia instalaŃiei de încălzire în clădirea liceului respectiv, corpul A. 
 Propun ca aceşti bani, deci este vorba de 70 de mii de lei care propun a fi alocaŃi 
să fie trecuŃi din Lista de investiŃii de la capitolul 70.02 lit. C, alin.4, poziŃia 3 respectiv 
„Introducere cadastru imobiliar editiltar şi construirea băncii de date urbane în municipiul 
Deva” să se diminueze cu suma de 70 de mii de lei şi se va suplimenta capitolul 65.02. 
„ÎnvăŃământ”, Titlul 20, art. 20.02. „ReparaŃii Liceul Sigismund ToduŃă”. Vă mulŃumesc. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este o.k..? Da. Eu sunt de acord. 
 Dl.Răchită Ciprian 
 Din Lista de investiŃii, de la cap. 70.02., lit.C-II, poziŃia 22 „Autoutilitară” o 
trecem la capitolul 51.02, lit. C – II. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Deci, sunt două amendamente. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Încă un amendament. Să fie achiziŃionată pe lângă cele două, pe lângă cele trei 
maşini de poliŃie, încă o maşină în plus pentru DirecŃia economică. DirecŃia tehnică are 
maşină, DirecŃia economică poate de multe ori are mult mai multă treabă. GândiŃi-vă că 
colectează taxele, impozitele, merg la uşile oamenilor... 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Supun la vot amendamentul propus de domnul Cioroagă. Cine este pentru? 
Împotrivă? AbŃineri? 

 S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Maşinile oricum sunt în leasing, nu grevează cu nimic. 
D-na Nicula Viorica 
Ce se diminuează în cazul acesta? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Se poate diminua orice pentru că nu este o sumă mare pentru că sperăm să le luăm 

în leasing, avem termen de... Pe bugetul celălalt va trebui să ne axăm mai mult. 
Împuternicim DirecŃia tehnică să găsească soluŃii. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot cel de-al doilea amendament, propus de domnul Răchită Ciprian. 

Cine este pentru?  Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 12 voturi pentru.  
Amendamentul propus de domnul Primar. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 12 voturi pentru.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem 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 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 art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.11 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.238/2011 
Diverse 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Mai mulŃi cetăŃeni din cartierul Dacia s-au plâns că la un bar, Atlantic parcă îi 
zice, s-au construit nişte podiumuri. Oamenii nu pot să circule pentru că se împiedică de 
acele podiumuri plus că sunt înjuraŃi de unii consumatori aproape în stare de ebrietate 
care se află la barul respectiv. Vreau să ştiu care este situaŃia acelor podiumuri. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Podiumuri de lemn, la nivelul… 
 Dl.Cuiava Dorel 

Da. La nivel de cca.18-25 cm. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Serviciul de specialitate să verifice dacă există autorizaŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Domnule comandant, împreună cu doamna Vasiu şi cu domnul Mihai Auner, să 
vă deplasaŃi până la … 

Dl.Jarnea Horea 
O trimit şi pe doamna Avram să vedem care este situaŃia. 

 Dl.Cuiava Dorel 
Sunt oameni în vârstă, sunt copii care se împiedică de acele podiumuri. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
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Altă întrebare? Bun. Am rugămintea să vă anunŃaŃi colegii atunci pentru că sunt 
câteva puncte deosebit de importante. Este vorba de 1000 de familii de tineri care merită 
să beneficieze de sprijinul nostru. 
 Dl.Oană Nicolae Florin 

Declar închisă şedinŃa de astăzi. 
 

 

 

Deva, 09 august 2011 

 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,           Secretar, 

Oană Nicolae Dorin                Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 

 


