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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 25 februarie 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.400/2011. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

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.  

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

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 
15 consilieri, şi-a anunţat absenţa dl Borbeanu Simion, dl Birau Mircea, d-na Mateuca Madalina, 
dl Costa Cosmin Cristian, dl.Ghergan Florian si dl. Dobrean Robert. 

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 10 februarie 2011, însoţit 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 procesul verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 10 februarie 2011, însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.   

 
Sinteza procesului-verbal din 10 februarie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispoziţia Primarului 
nr.310/2011, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 4 puncte. S-au adoptat 4 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.31 - 34. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 
o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 10 februarie 2011.  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 februarie 2011. 
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Procesul-verbal al şedinţei din data de 10 februarie 2011 se aprobă cu unanimitatea de 
voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
În continuare dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Nicolae Marcel pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi. 
Dnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea depunerii proiectului „Amenajări urbanistice, edilitare, peisagistice în 
vederea punerii în valoare a potenţialului turistic al zonei adiacente centrului 
istoric al Municipiului Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea 
Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea depunerii proiectului “Amenajări urbanistice, edilitare şi peisagistice 

în vederea punerii în valoare a potenţialului turistic al zonei istorice a 
Municipiului Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, 
precum şi a cheltuielilor aferente proiectului;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele: 1,2 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie 

 
I. Proiect de hotărâre: 

 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului „Amenajări urbanistice, edilitare, peisagistice în vederea punerii în valoare a 
potenţialului turistic al zonei adiacente centrului istoric al Municipiului Deva” la Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Pârvu Daniela 
Am de făcut o completare. Dintr-o eroare s-a scăpat un articol. După articolul 5 se 

introduce un nou articol care are următorul conţinut: “Aprobă suportarea din bugetul local a 
oricăror cheltuieli declarate neeligibile, pe perioada implementării proiectului, altele decât cele 
prevăzute în bugetul proiectului“. Restul articolelor se vor renumerota. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Deci, va mai apărea un articol,  în loc de 8 articole vor fi 9. 
D-na Pârvu Daniela 
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Da, după articolul 5 va apărea un nou articol. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot completarea făcută de compartimentul de specialitate. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.52/2011 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului “Amenajări urbanistice, edilitare şi peisagistice în vederea punerii în valoare a 
potenţialului turistic al zonei istorice a Municipiului Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.53/2011 
 

Diverse 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Aş vrea să rog aparatul administrativ să ne prezinte un raport de activitate a serviciului de 
ecarisaj de la data punerii lui în funcţiune până la data de 1 martie 2011. În acest raport de 
activitate aş vrea să fie evidenţiat numărul total de crotali achiziţionaţi, eventual o copie a facturii 
acestora şi verificarea activităţii serviciului, inclusiv cheltuielile şi numărul de câini care s-au 
crotaliat în această perioadă. 
 Aş vrea să mai cer serviciului de specialitate şi o situaţie completă a firmelor în care 
Consiliul local este acţionar, în care să fie stipulat procentul de acţionariat, administratorul, 
inclusiv consiliul de administraţie a acestor firme şi ultimul bilanţ contabil al acestora. 

Vreau să fie consemnat în procesul-verbal. 
Dl.Birău Mircea 
Rog pe cei care se ocupă de traversările care sunt pe carosabil - executate de firmele care 

au făcut racordul la apă în anul trecut, să vină să-şi refacă traversările respective pentru că sunt 
adevărate cratere. Sunt efectiv nişte tranşee aceste traversări şi din cauza aceasta se pot întâmpla 
şi multe accidente şi încearcă să se ocolească pe trotuar. În cazul acesta sunt străzile M. 
Eminescu şi pe b-dul 1 Decembrie, deci locuri unde s-a lucrat şi în special cele din carosabil.  
Rugămintea noastră este să se consemneze şi să se facă demersurile necesare pentru a se încerca 
să se resolve această situaţie. 
 Tot în acest sens, aş vrea să mă opresc şi asupra lucrărilor pe care ISPA văd că a început 
să le demareze în continuare la partea de DN. Nu am înţeles ce fac. Au făcut jumătate din 
intersecţia de la Gară, ce vrea să se facă acolo că au lăsat… 
 Dl.David Ioan 
 Traversează. 
 Dl.Birău Mircea 
 Traversează până unde? 
 
 Dl.David Ioan 
 Au făcut jumătate, urmează cealaltă jumătate. 
 Dl.Birău Mircea 
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Bun, dar blochează sensul. Dimineaţa când vrei să ieşi în DN nu poţi ieşi pentru că este 
blocat până la intersecţia de la piaţă şi altă dată este blocat până aici, la sensul giratoriu, de la 
Poşta veche. 
 Rugămintea mea este ca executivul Primăriei, să facă demersurile sau să ia legătura cu 
cei care execută aceste lucrări şi să încerce să le demareze, să le execute mai repede pentru că 
vine primăvara şi o să fie circulaţia şi mai amplă şi dimineaţa între ora 7 şi ora 8 se blochează 
oraşul. Vă mulţumesc. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să completez ce a spus colegul meu. Începând de la Gară şi până la Cuib, 
jumătatea dintre Biserica Penticostală şi Plus, este deja distrus şi acolo a rămas suspendat cu ceva 
vreme în urmă. S-a trecut sensul pe partea cealaltă, s-a spart şi partea aceea, s-a spart şi partea de 
la Plus până la Cuib. Executivul ar trebui să ia legătura de îndată cu societatea care se ocupă fie 
de reparaţii – nu ştiu în ce modalitate - dar drumul acela trebuie reparat până când nu-l sparg 
ăştia din nou, cel puţin plombat - pentru că porţiunea de la Plus care este din nou pe două benzi 
până la Cuib s-a  spart din nou, s-a spart foarte tare. În condiţiile acestea în care încă va ploua şi 
încă va urma îngheţ-dezgheţ şi bucăţica aceea se va deteriora. Oricum sunt foarte mari cozi acum 
şi la Gară datorită faptului că traficul este îngreunat din cauza acestor gropi. 
 La Gară pot să vă spun că va dura puţin. Se va rezolva partea aceasta de DN, se va trece 
pe partea cealaltă. Practic tronsoanele sunt ca şi făcute, urmează găsit un moment în care poţi să 
traversezi intersecţia, în sensul spre Simeria. Problema noastră este partea dreaptă, cele două 
benzi de pe partea dreaptă care nu mai sunt practicabile până la Cuib. Două porţiuni sunt blocate, 
dar porţiunea de la Plus până la Cuib deja este făcută praf. S-a spart şi partea astfaltată, şi aici 
sunt gropi, în sfârşit. Am văzut nişte maşini într-o zi cu saci, cu ceva, au turnat ceva, dar gropile 
au rămas, probabil au turnat în altă parte. Deci, de urgenţă ar trebui intervenit pentru că pratic nu 
se va mai putea circula acolo. Nu vorbesc de maşinile mici, de tiruri. Spun asta pentru că în 
fiecare zi mă duc la Apaprod, ieşi, du-te, vino, în fiecare zi văd că este din ce în ce mai rău. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 25 februarie 2011 

 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

Pogocsan Ferdinand                               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 


