
 1 

 
 
 
 
 
 
 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 18 mai  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.818/2011. 

La şedinţa au participat următorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateucă Mădălina, Borca Tiberiu, Birău Mircea, 

Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana Elena, David Ioan, Cuiava Dorel, Panduru Carol, domnul 
Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 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.818/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de 
indata in sedinta.  

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

ca şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 11 consilieri, şi-a anunţat absenţa 
dl.Oana Nicolae, dl.Costa Cosmin, dl.Oancea Nicolae, dl.Borbeanu Simion şi dl.Primar deoarece 
participă la şedinţa Asociaţiei primarilor pe ţară. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 
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.  

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 21 aprilie 2011, 29 aprilie 2011, însoţite 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra 
conţinutului acestuia.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
 
Sinteza procesului-verbal din 21 aprilie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului 
nr.698/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotarare, respectiv 
Hotararea nr.89. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în sedinta din data 21 aprilie 2011.  
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Sinteza procesului-verbal din 29 aprilie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului nr.715/2011, 
cu respectarea prevederilor legale. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 34 de puncte. Primele 10 puncte de pe ordinea 
de zi au fost retrase de initiator si a fost suplimentata ordinea de zi cu 4 puncte.  S-au adoptat 27 
de hotarari, respectiv Hotarari de la nr.90 - 116. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat 
până la această dată nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în sedinta din data 
29 aprilie 2011.  

 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 21 aprilie 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 21 aprilie 2011, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 aprilie 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 aprilie 2011 se aprobă cu 11 voturi pentru. 

În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Marcel pentru prezentarea proiectului 
ordinii de zi. 

 
Dnul Viceprimar Morar Marcel: 

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

1. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.103/2011 privind 
aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporara a domeniului public si 
privat al municipiului Deva in vederea amplasarii de terase sezoniere; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.17/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru 
exercitarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata, in 
municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2011; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

S-a votat ordinea de zi? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu, supuneţi-o la vot. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot ordinea de zi aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră. Cine este 

pentru? 
      S-a votat cu 11 voturi pentru. 
Mulţumesc frumos.  

 
NOTĂ: In conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.1 – 2  se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit 
art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 3 se adoptă cu votul 
majorităţii consilierilor locali în funcţie.   
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I.Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local al municipiului Deva nr.103/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru 
ocuparea temporara a domeniului public si privat al municipiului Deva in vederea amplasarii de 
terase sezoniere.    

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Birau Mircea 
Comisia de servicii publice 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 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.125/2011 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 

Hotararii Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de 
emitere a acordului pentru exercitarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de 
piata, in municipiul Deva;    

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice 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 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.126/2011 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

creditelor interne pe anul 2011;     
Dl.Pogocsan Ferdinand 
La comisia de buget nu am avut cvorum, doamna Preşedinte. Am fost doar eu şi 

dumneavoastră. Cei care au fost, din partea noastră am înţeles că este favorabil. Da? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Şi la comisia juridică  nu a fost cvorum, dar cei care au fost, din partea noastră am  

înţeles că  s-au votat pentru toate trei punctele. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Deci, o singură comisie a avizat proiectul de hotărâre, Comisia pentru servicii publice. 
 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.127/2011 
 
Diverse 
 Dl.Panduru Carol 
 Întrucât văd că s-a început în forţă curăţenia de primăvară şi amenajarea zonelor verzi, 
am avut o propunere în şedinţele anterioare vis-à-vis de ... când s-a propus spălarea şoselelor şi 
străzilor din Deva. Să se vină la aceea idee cum că pe strada unde se doreşte măturarea şi 
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spălarea străzii respective, să se anunţe cu o zi înainte, noaptea să nu se parcheze maşini pe zona 
respectivă, să se poată face curăţenie ca lumea că altfel rămâne noroi, praf şi după aceea vântul 
împrăştie iarăşi mizeria şi este păcat dacă se depune un efort să nu fie făcut ca lumea. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pe strada Minerului, faţă în faţă cu cimitirul catolic nu este iluminat pe vreo trei luni de 
zile şi acolo este întuneric beznă, plus că au fost mai multe maşini sparte acolo. Cineva să-mi 
răspundă când se face, dacă ştie cineva răspunsul. 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 
 O să discutăm cu cei de la firma Luxten să vedem care este problema, fiind concesionarul 
serviciului de iluminat pe raza municipiul Deva şi vă vom comunica, în momentul în care vom 
avea un răspuns, vă vom contacta telefonic şi vă vom spune care este situaţia, reparabilă sau nu, 
sau în ce mod şi în cât timp. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Mulţumesc. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vreau să supun şi eu atenţiei aparatului administrativ  două probleme care s-au ridicat în 
Consiliul de administraţie la Grupul Şcolar Ion Mincu. Acolo funcţionează şi Şcoala generală 
Octavian Goga unde învaţă copiii din clasele I-VIII şi sunt copii cu nevoi speciale. Acolo nu este 
iluminat în corpul B a acelei şcoli. Mi se pare anormal unde învaţă şi copii până la clasele I-VIII, 
unde mai pui că învaţă şi copii care au nevoi speciale, să nu existe iluminat în tot corpul B a 
acestei Şcoli generale. 
 Mai este şi problema de supraveghere video. Acest Grup şcolar nu are până în momentul 
de faţă un sistem de supraveghere video, având în vedere că siguranţa în şcoli în ziua de astăzi 
este aşa cum este. Nu sunt suficienţi oameni pentru pază, şi atunci cred eu că ar fi binevenită 
supravegherea şi montarea unui sistem video pentru a avea o supraveghere permanentă a tot ceea 
ce se întâmplă în şcoală.Mulţumesc frumos. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Referitor la strada Minerului, sunt practicate nişte frezări transfersale pe toată lungimea 
străzii începând de la prelungirea Oituz până la Trident. De câteva zile oamenii îşi strică maşinile 
acolo, ori le face, ori de ce a frezat dacă lasă aşa?. Executivul Primăriei să ia măsuri, să meargă 
să-i amendeze, cine a frezat acolo, cei care au făcut nişte lucrări de traversare?  

Mai este  tot o zonă din aceasta pe M. Eminescu, tot aşa a fost o traversare în carosabil, 
au asfaltat-o, dar nu au compactat bine şi acum şoseaua s-a lăsat cu asfalt cu tot, acum îţi 
nenoroceşti maşina. Deci, nu putem să lăsăm aşa că ea se consideră o lucrare terminată, dar 
recepţia nu a fost făcută corespunzător sau nu a fost … 
 Am rugămintea ca executivul să ia măsuri şi să ne informeze la următoarea şedinţă 
ordinară ce s-a intreprins în zonă sau dacă au aplicat amenzi la cei care execută lucrarea  
respectivă. Vă mulţumesc. Vă rog să se consemneze în procesul -verbal. 
 Dl.Birău Mircea 
 Dacă tot s-a ridicat problema iluminatului, aş vrea să spun şi eu de strada Victor Şuiaga 
că este cunfundată în beznă de o grămadă de vreme. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Şi eu am ridicat problema asta de vreo trei ori. 
 D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
 Am comandat la ENEL, dânşii au venit să vadă exact unde cablul este întrerupt. Dânşii    
şi-au pus în investiţii repararea cablului. În momentul în care ei repară cablul noi punem 
iluminat. 

Din noiembrie de când dumneavoastră aţi sesizat, am informat ENEL. Acolo a fost o 
avarie multiplă la cablul de alimentare şi deocamdată ei lucrează. 
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 Dl.Kovacs Francisc 
 Şi totul depinde de ENEL l, cu alte cuvinte? 
 D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
 În momentul de astăzi, da, pentru că este cablul care alimenta iluminatul public, cablul de 
alimentare subterană. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 18 mai 2011 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Mermezan Ana Elena                        Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


