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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 15 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.938/2011. 

La şedinţa au participat următorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Birău Mircea, Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana 

Elena, David Ioan, Oană Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol, domnul primar Mircia 
Muntean, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul Viceprimar Costa Cosmin 
Cristian, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, 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 participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

D-na Mermezan Ana Elena 
În baza prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei primarului 
municipiului Deva, nr.938/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva in 
sedinta de îndată 

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinţa de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă 

că şi-au anunţat absenţa dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă Mădălina şi de asemenea lipsesc dl. 
Oancea Florin, d-na Chisotă Roxana, dl. Lazăr Danil, dl. Borbeanu Simion, dl. Tonea Vasile, dl. 
Ghergan Florian, dl. Mos Ovidiu şi dl Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 
domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, doamna administrator public Corina Oprişiu, 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 participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 03 mai 2011, 12 mai 2011, 18 mai 2011 si 
19 mai 2011, însoţite fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi 
observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea 
fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinţei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinţelor 
Consiliului local din data de 03 mai 2011, 12 mai 2011, 18 mai 2011 si 19 mai 2011, însoţite 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra 
conţinutului acestora.   

 
 
Sinteza procesului-verbal din 03 mai 2011 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului 
nr.761/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
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   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana Elena.  
Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotarare, respectiv 

Hotararea nr.117. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în sedinta din data 03 mai 2011.  
 

Sinteza procesului-verbal din 12 mai 2011 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 
nr.788/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana Elena.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 7 puncte. S-au adoptat 7 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.118-124. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată 
nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 12 mai 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 18 mai 2011 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului 
nr.818/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana Elena.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.125-127. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată 
nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 18 mai 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 19 mai 2011 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Invitatia inregistrata in 
Primaria municipiului Deva sub nr. 16468/2011, a dlor consilieri Oancea Nicolae Florin, 
Borbeanu Sandu, Chisota Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian, Mos Ovidiu si 
Dobrean Mrobert, cu respectarea prevederilor legale. 
   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana Elena.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 10 puncte. S-au adoptat 10 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.128-137. Prefectura Judeţului Hunedoara prin adresa nr. 4609/2011, inregistrata 
in Primaria municipiului Deva sub nr. 19581/2011 aduce la cunostinta ca impotriva Hotararilor 
Consiliului local nr. 128-137/2011 adoptate in sedinta din 19 mai 2011 au fost inaintate la 
Tribunalul Hunedoara, Sectia de contencios administrativ, cereri de chemare in judecata in 
vederea anularii si potrivit art.3 alin.3 din legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ pana 
la solutionarea cauzelor actele atacate sunt suspendate de drept.  

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 03 mai 2011. 
 S-a votat cu 11 voturi pentru 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 12 mai 2011. 
 S-a votat cu 11 voturi pentru  
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 18 mai 2011. 
 S-a votat cu 11 voturi pentru  
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 19 mai 2011. 
 S-a votat cu 11 voturi pentru 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui viceprimar Costa Cosmin pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi. 
 



 3 

Dnul viceprimar Costa Cosmin 
 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiect de hotărâre, privind: 

1. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neintrerupta; 

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. 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   
3. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Locuinta sociale 

D+P+3E+M – 4 Tronsoane – 80 UL” – str.Prelungirea Zavoi – Deva 
jud.Hunedoara;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. 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   
5. Aprobarea pierderilor anuale de energie termica in sistemul de distributie; 

Iniţiatori consilieri locali: Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Borca Tiberiu, Birau 
Catalin, Mateuca Madalina  

6. 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   
7. 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   
8. Modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului local nr.7/2010, ulterior 

modificata;  
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

9. Aprobarea inchirierii catre fostul chirias Voroneanu Cristina, a locuintei situata in 
imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, cam.115; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.512/2002, cu modificarile 

ulterioare; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

11. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata 
si completata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior 

modificata; 
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea inchirierii catre fostul chirias Macingo Nadia, a locuintei situata in 

imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, cam.222; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

14. Rezilierea contractului de inchiriere nr.1458 din 18.01.2000 incheiat intre 
Consiliul local al municipiului Deva si SC Energoconstructia SA Bucuresti – 
Sucursala Energoconstructia Deva, pentru locuinta de serviciu situata in Deva, 
Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13; 

             Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Incheierea directa a contractului de inchiriere intre Municipiul Deva si Demian 

Liviu pentru locuinta construita din fondurile statului, situata in Deva, 
Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

17. Aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.39/2009; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

18. Aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 16,5 mp. situat in 
Deva str.A. Vlaicu nr.49 in favoarea doamnei Sandu Daniela Victoria; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unui 

teren in suprafata de 6 mp.; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

20. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 6 mp, situat in Deva, B-dul N. 
Balcescu, bl.44A, din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea domnului 
Crisan Ionel; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Acceptarea donatiei unei conducte de apa potabila cat si a statiei de pompare din 

partea numitului Fit Traian Aurelian; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

22. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 97 m.p., proprietatea 
privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Ioan Corvin, nr.4; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva, a unui 

teren in suprafata de 9 mp.; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

24. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 9 mp., proprietatea 
privata a municipiului Deva, situat in Deva, B-dul Decebal, bl.109, zona Pietei 
Centrale; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea 

activitatii serviciilor de transport public local de pe raza municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

26. 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   
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27. 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   
28. Aprobarea depunerii documentatiei “Reabilitare, modernizare si dotare Camin 

Cultural Cristur sat apartinand municipiului Deva” in vedere obtinerii de finantare 
nerambursabila prin Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea 
si dotarea asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
29. Punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa 

si apa uzata in judetul Hunedoara”, proiect coordonat de SC Apa Prod SA Deva si 
finantat in cadrul „Programului operational sectorial de mediu, Axa Prioritara 1” a 
amplasamentelor pe care se vor realiza statii subterane de pompare apa uzata;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

31. Aprobarea efectuarii demersurilor pentru inregistrarea in CF a unui teren in 
suprafata de 7255 mp situat in intravilanul municipiului Deva din proprietatea 
statului roman in proprietatea publica a municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea unor lucrari suplimentare la obiectivul „Extindere retele electrice zona 

de drum de legatura intre str.Zavoi si loc Archia Deva”, reprezentand 9,70% din 
valoarea contractului initial; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
 

Dnul viceprimar Costa Cosmin: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele 

proiecte de hotarare: 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 25/2008 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate la investiţia ,,Amenajare Piaţa Victoriei” Deva, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.63/2010 privind aprobarea depunerii 
proiectului <<Amenajare Piaţa Victoriei >> Deva, la Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente 
proiectului, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Aprobarea aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie 
<<Sistem integrat de management al traficului rutier in municipiul Deva >>; 

4. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 310/2010 privind aprobarea 
depunerii proiectului ”Sistem integrat de management al traficului rutier în 
municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, 
precum şi a cheltuielilor aferente proiectului 

 
 

D-na Mermezan Ana Elena 
 Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele patru puncte suplimentare 
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      S-a votat cu 11 voturi pentru. 
  Supun la vot ordinea de zi prezentată si modificata         
      S-a votat cu11 voturi pentru. 
 
I Proiect de hotărâre: 
 
Punctul 1  
Dnul viceprimar Costa Cosmin: 
Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

neintrerupta;    
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.139/2011 
 
Punctul 2  
Dnul viceprimar Costa Cosmin: 
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;    

Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
 
 
 

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Pentru adoptarea acestei hotărâri este necesar un cvorum de 2/3 din Consiliul local, 

majoritatea absolută, ori la ora actuală în sală suntem 11 consilieri şi este necesar să fie votată 
hotărârea cu 14 voturi 
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 D-na Mermezan Ana Elena 
Şi atunci ce facem, o scoatem de pe ordinea de zi sau… 
Domnul Secretar  Socol Augustin 
O supuneţi la vot.. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
Atunci supunem la vot scoaterea de pe ordinea de zi. 
Domnul Secretar  Socol Augustin 
Nu se poate, numai iniţiatorul poate să o retragă de pe ordinea de zi. O supuneţi la vot. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut 
 
Punctul 3  
Dnul viceprimar Costa Cosmin: 
Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la investitia „Locuinta sociale 

D+P+3E+M – 4 Tronsoane – 80 UL” – str.Prelungirea Zavoi – Deva jud.Hunedoara;     
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este 
 Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.140/2011 
 
 În sală este prezent domnul Primar Mircia Muntean 
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Punctul 4  
Dnul primar Mircia Muntean: 
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;    

Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut 
 
Punctul 5.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea pierderilor anuale de energie termica in sistemul de distributie; 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Birău Mircea 

 Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 

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

S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.141/2011 
 
Punctul 6.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
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 
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alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare;    

Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 7.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare 

functiilor publice de conducere de sef birou din cadrul Directiei Politia locala Deva;         
La acest punct la art.4 al proiectului de hotarare avem vot secret. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 
facute. 

Rezultatul votului secret este următorul:  
Au fost 11 voturi valabil exprimate, 11 voturi valabile. 
Pentru functia de Sef birou al Biroului circulatie rutiera  
Comisia de concurs 
1. Radoane Alin Catalin-Director executiv Directia politia locala Deva  - 11 voturi pentru 
2.Dara Oana –Director executiv Directia administratie publica locala  - 11 voturi pentru 
3.Zamfirache Aurel-consilier juridic politia locala Deva  - 11 voturi pentru 
4.Felea Diana –consilier Comp.resurse umane, salarizare - -11 voturi pentru 
Comisia de solutionare a contestatiilor 
1.Cioflica Cristian - Director executiv adjunct- Directia politia locala Deva- -11 voturi 
pentru 
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2.Gutu Cornel - Sef serviciu ordine, liniste publica paza bunuri - 11 voturi pentru 
3. Bora Carmen- Sef birou Birou juridic - 11 voturi pentru 
4. Miron Mariana consilier Comp.resurse umane, salarizare - 11 voturi pentru 
Pentru functia de Sef birou al Biroului ordine publica 
Comisia de concurs 
1.Radoane Alin Catalin-Director executiv Directia politia locala Deva - 11 voturi pentru 
2.Bora Carmen- Sef birou Birou juridic - 11 voturi pentru 
3. Dara Oana –Director executiv Directia administratie publica locala - 11 voturi pentru 
4. Felea Diana –consilier Comp.resurse umanem, salarizare - 11 voturi pentru 
Comisia de solutionare a contestatiilor 
1.Gutu Cornel - Sef serviciu ordine, liniste publica paza bunuri - 11 voturi pentru 
2.Pogan Claudia - Sef Sev.administratie publica - 11 voturi pentru 
3. Mihaescu Mircea -sef serv Serv, voluntar pt situatii de urgenta - 11 voturi pentru 
4.Miron Mariana -consilier Comp.resurse umane, salarizare - 11 voturi pentru 

          Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.142/2011 
 
Punctul 8.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului local nr.7/2010, ulterior modificata;  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 9.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea inchirierii catre fostul chirias Voroneanu Cristina, a locuintei situata in 

imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, cam.115;   
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Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 10.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.512/2002, cu modificarile 

ulterioare; 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 
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Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 11.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si 

completata;    
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 12.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior modificata;   
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
             Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 13.  
Dnul primar Mircia Muntean: 

 Aprobarea inchirierii catre fostul chirias Macingo Nadia, a locuintei situata in imobilul 
din Deva, str.1 Mai nr.27, cam.222; 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 14.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Rezilierea contractului de inchiriere nr.1458 din 18.01.2000 incheiat intre Consiliul local 

al municipiului Deva si SC Energoconstructia SA Bucuresti – Sucursala Energoconstructia Deva, 
pentru locuinta de serviciu situata in Deva, Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13;    

  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 15.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Incheierea directa a contractului de inchiriere intre Municipiul Deva si Demian Liviu 

pentru locuinta construita din fondurile statului, situata in Deva, Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13;     
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 16.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003;     
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
 Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 



 15 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.143/2011 
 
Punctul 17.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.39/2009;    
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Domnul Socol aici avem 2/3? 
Dl secretar Socol Augustin 
Da 

            D-na Mermezan Ana Elena 
Deci proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 18.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 16,5 mp. situat in Deva str.A. 

Vlaicu nr.49 in favoarea doamnei Sandu Daniela Victoria;    
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 19.  
Dnul primar Mircia Muntean 
Pe astea să le sarim. 
Domnul Secretar  Socol Augustin 
Au fost aprobate pe ordinea de zi şi nu aţi fost aici să le retrageţi şi atunci... 
Dnul primar Mircia Muntean: 
Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unui teren in 

suprafata de 6 mp.;      
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
 
Punctul 20.  
Dnul primar Mircia Muntean 
Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 6 mp, situat in Deva, B-dul N. 

Balcescu, bl.44A, din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea domnului Crisan Ionel;     
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 21.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Acceptarea donatiei unei conducte de apa potabila cat si a statiei de pompare din partea 

numitului Fit Traian Aurelian;      
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.144/2011 
  
Punctul 22.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 97 m.p., proprietatea privata 

a municipiului Deva, situat in Deva, str.Ioan Corvin, nr.4.;    
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Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
             Comisia de buget nu este. 
              Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

 Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

La art.6 trebuie să se propună… 
Dl secretar Socol Augustin 

 Trebuie tot 2/3. 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Atunci a picat şi asta. 
 
Punctul 23.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren in 

suprafata de 9 mp;      
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

Punctul 24.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
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Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 9 mp., proprietatea privata a 
municipiului Deva, situat in Deva, B-dul Decebal, bl.109, zona Pietei Centrale;      

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. Aici la art.6 necesită vot secret. Este aceiaşi situaţie. O supun 
la vot în continuare? 

Dl secretar Socol Augustin 
 Da. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

            Având în vedere că trebuie 2/3 nu mai supun la vot restul articolelor în continuare. Deci a 
picat şi hotărârea asta. 

   
Punctul 25.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Modificarea Hotararii Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea activitatii 

serviciilor de transport public local de pe raza municipiului Deva;       
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl. Pogocsan Ferdinand 

 Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
 D-na Mermezan Ana Elena 

Comisia de servicii publice? 
Dl.Birău Mircea 
Pentru faptul că documentaţa este foarte amplă am hotărât împreună cu colegii mei că ne 

vom abţine de la votarea acestui punct de pe ordinea de zi, eventual discutarea ulterioară. Am 
dorit să facem această specificaţie având în vedere comisiile din care facem parte. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
            Atunci vreţi să propuneţi dvs. amânarea acestui punct pe altă dată? 

Dl.Birau Mircea 
 Noi ne abţinem. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Eu îl supun la vot şi asta este. 
            Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 8  voturi pentru 

 (Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana Elena, David Ioan, Oană Nicolae Dorin,  
Cuiava Dorel, Panduru Carol, Morar Nicolae Marcel, Costa Cosmin) 

şi 3 abţineri (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Birău Mircea) 
  Sunt 8 pentru şi 3 abţineri, deci a picat. 
 
Punctul 26.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
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 
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alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare;    

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 27.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
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;        

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.145/2011 
 
Punctul 28.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea depunerii documentatiei “Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural 

Cristur sat apartinand municipiului Deva” in vedere obtinerii de finantare nerambursabila prin 
Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale 
de drept public din mediul rural si mic urban;         

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  



 21 

Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.146/2011 
  
Punctul 29.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 

uzata in judetul Hunedoara”, proiect coordonat de SC Apa Prod SA Deva si finantat in cadrul 
„Programului operational sectorial de mediu, Axa Prioritara 1” a amplasamentelor pe care se vor 
realiza statii subterane de pompare apa uzata;         

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
Dl.Birău Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.147/2011 
  
Punctul 30 
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;        
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
Dl.Birău Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.148/2011 
 
Vreau eu să fac un comentariu legat de prevederile legate de Ordinul 2701/30.12.2010 

care se referă la aprobarea acestui Regulament. Vreau să vă spun că studiind acest Ordin, prin 
aprobarea Regulamentului de astăzi am îndeplinit doar jumătate din prevederile art. 8 al acestui 
Ordin. La art.8 alin.4 spune aşa “ Regulamentul local se întocmeşte de către structura 
responsabilă cu urbanismul împreună cu compartimentul responsabil cu informarea publică din 
aparatul de specialitate al autorităţilor administratiei publice locale. Se avizează de către comisia 
tehnică de urbanism şi se aprobă  prin hotărâre a Consiliului local”. Vreau să întreb aparatul de 
specialitate dacă noi avem numit la ora actuală un responsabil cu informarea publică. 

Dna Predoiu Olga 
Pentru că s-a aprobat Regulamentul azi urmează ca dl. Primar să numească prin 

Dispoziţie scrisă persoana care se va ocupa de informarea publicului în vederea aprobării 
documentaţiei. 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Prin aprobarea acestui Regulament care este important pentru a aviza toate proiectele de 
urbanism care se propun, pe lângă Regulament trebuie să mai avem şi un responsabil cu 
informarea publică. Ori noi am îndeplinit doar jumătate din cerinţele acestui Ordin. 

Dl. Marcel Morar 
Am îndeplinit doar prima jumătate. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
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 Am îndeplinit doar prima jumătate dar ca să fie un tot trebuie să îndeplinim în totalitate 
cerinţele acestui Ordin. Mulţumesc frumos să mergem mai departe. 

  
Punctul 31. 
Dnul primar Mircia Muntean: 
 Aprobarea efectuarii demersurilor pentru inregistrarea in CF a unui teren in suprafata de 

7255 mp situat in intravilanul municipiului Deva din proprietatea statului roman in proprietatea 
publica a municipiului Deva;         

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.149/2011 
  
Punctul 32.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea unor lucrari suplimentare la obiectivul „Extindere retele electrice zona de 

drum de legatura intre str.Zavoi si loc Archia Deva”, reprezentand 9,70% din valoarea 
contractului initial;        

Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.150/2011 
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Punctul 1 suplimentar.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2008 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate la investiţia ,,Amenajare Piaţa Victoriei” Deva, cu modificările şi completările 
ulterioare;         

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.151/2011 
  
Punctul 2 suplimentar.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Hotărârii Consiliului local nr.63/2010 privind aprobarea depunerii proiectului 

<<Amenajare Piaţa Victoriei >> Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, 
precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare;        

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.152/2011 
  
Punctul 3 suplimentar.  
Dnul primar Mircia Muntean: 
Aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie <<Sistem integrat de 

management al traficului rutier in municipiul Deva >>;        
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  

 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
 Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.153/2011 
  
Punctul 4 suplimentar. 
Dnul primar Mircia Muntean: 
 Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 310/2010 privind aprobarea depunerii 

proiectului ”Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva” la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului;    

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil.  
Dl.Pogocsan Zoltan  
Comisia de urbanism a avizat favorabil.  
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 D-na Mermezan Ana Elena 
            Comisia de buget nu este. 
 Dna Daniela Pârvu 
 La art.I să se adauge la textul în ghilimele, să fie completat cu ”precum şi costurile 
suplimentare aferente proiectului”. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Deci la art.I. 
 Supun la vot amendamentul adus la art. 1 de d-na Pârvu Daniela. 

S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.154/2011 
 
 

Diverse 
 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Vreau să întreb eu pe dl. Szots. Am cerut să faceţi o adresă la Drumurile judeţene cu 
privire la semnalizarea trecerii de pietoni de la Santuhalm. S-a rezolvat? 

Dl. Szots Ludovic 
 De rezolvat nu s-a rezolvat, dar noi am făcut o adresă la Drumurile naţionale să rezolve 
ei. 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Am mai cerut tot pentru Sântuhalm montarea de tomberoane de colectare a deşeurilor 
selectiv. Vreau să ştiu dacă s-a rezolvat sau nu. Acei cetăţeni chiar doresc să colecteze deşeurile 
selectiv şi noi nu putem să-i ajutăm. Vreau să ştiu cine poate să-mi răspundă pentru această 
problemă. 

Dnul primar Mircia Muntean 
Noi putem lua din partea centrală. 
D-na Oprişiu Corina 
Dl. Tătar care se ocupă de această problemă este în concediu, dar ştiu că s-a făcut adresa 

către firmă. Prima dată nu ne-au răspuns, dar în momentul în care au disponibile cele trei 
containere le vom pune. 
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 D-na Mermezan Ana Elena 
Nu ştiu cât durează, că de foarte multă vreme cetăţenii au cerut acest lucru, doresc să fie 

disciplinati şi să fie în trend-ul actual de colectare selectivă a deşeurilor şi noi nu le putem oferi o 
soluţie. 

Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinţei.  
 

 
 
 
 
 

 
Deva, 15 iunie 2011 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Mermezan Ana Elena                        Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


