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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 30 iunie  2011  în şedinŃa ordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului 
Deva, nr.974/2011. 

La şedinŃa au participat următorii: 
Mermezan Ana Elena, Ghergan Florian, Lazăr Danil, Borbeanu Simion, łonea 

Vasile, Pogocsan Ferdinand, Chişotă Roxana, Cioroagă Miron, Oancea Nicolae Florin, 
Moş Ovidiu, Birău Mircea, Kovacs Francisc, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

D-na Mermezan Ana Elena 
În baza prevederilor art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei 
primarului municipiului Deva, nr.974/2011 privind convocarea Consiliul local al 
municipiului Deva in sedinta ordinară.  

Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 
anunŃându-vă că şi-au înregistrat absenŃa până la această oră un număr de 10 consilieri.  

Dl. łonea Vasile 
De 11. 
D-na Mermezan Ana Elena 
10. AbsenŃa, am spus! Sunt absenŃi 10 consilieri, în sală suntem 11 consilieri. Este 

corect? 
Dl.Ghergan Florian 
Da, da. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Atunci de ce nu sunteŃi atenŃi?! Deci, sunt absenŃi am spus! 
Vă informez că la şedinŃa de astăzi nu participă domnul Viceprimar Costa Cosmin 

Cristian, nu participă domnul Morar Marcel Nicolae şi nici domnul Primar, dar participă 
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. 

Dl. Ghergan Florian 
Sunt 9 absenŃi, a venit domnul Kovacs. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da, deci nu mai suntem 11 suntem 12 şi sunt 9 absenŃi. 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 08 iunie 2011, 10 iunie 
2011, 15 iunie 2011 si 21 iunie 2011, însoŃite fiecare de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  Domnule 
Socol aveŃi cuvîntul. 

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Sinteza proceselor-verbale  din 08 iunie 2011 si  10 iunie 2011 
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Vreau să fac menŃiunea că în şedinŃele din 8 iunie şi respectiv 10 iunie nu s-a 
adoptat nici o  

hotărâre. 
 

Sinteza procesului-verbal din 15 iunie 2011 
 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin DispoziŃia Primarului 
nr.938/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 32 de puncte si 4 puncte suplimentare. 
S-au adoptat 15 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.139 - 154. Prefectura JudeŃului 
Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea 
hotărârilor adoptate în sedinta din data 15 iunie 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 21 iunie 2011 
 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.964/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 23 de puncte. S-au adoptat  22 de 
hotarari, respectiv Hotarari de la nr.155 - 176. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate 
în sedinta din data  21 iunie 2011.  

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 iunie 

2011. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 iunie 2011 se aprobă 12 voturi 

pentru. 
 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 iunie 
2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 iunie 2011 se aprobă 12 voturi 
pentru. 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 15 iunie 

2011. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 15 iunie 2011 se aprobă 12 voturi 

pentru. 
 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 iunie 
2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 iunie 2011 se aprobă cu 12 voturi 
pentru. 
   

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.128/2011 privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului Cuiava Dorel; 

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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2. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.129/2011 privind constatarea 
incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului Panduru Carol; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.130/2011 privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului Oană Nicolae Dorin; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.131/2011 privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului David Ioan; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.132/2011 pentru modificarea 

Hotararii Consiliului local nr.230/2008, privind alegerea comisiei de validare, 
ulterior modificata;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.133/2011 privind validarea 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
doamnei Breazu Maria; 

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

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
domnului Iacob Petru Florin; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.135/2011 privind validarea 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
doamnei Mladin Mariana; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.136/2011 privind validarea 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
domnului Sturza Alexandru; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.137/2011 pentru modificarea Anexei 

la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind            organizarea 
comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Cuiava Dorel; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

12. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Panduru Carol; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Oană Nicolae Dorin; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

14. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului David Ioan; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.230/2008, privind alegerea comisiei 

de validare, ulterior modificata;  
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            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind            

organizarea comisiilor de specialitate, ulterior modificată; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

17. Aprobarea documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie pentru 
”Separare consumatori apa si caldura” pentru imobilul situat in Deva str.1 
Mai nr.27, aflat in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala 
Deva, subordonat Consiliului local Deva; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

18. Modificarea Anexei la Horarea Consiliului local al municipiului Deva 
nr.193/2009, ulterior modificata 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 19. Aprobarea Actului aditional nr.3 la contractul de asociere in participatiune 
nr.1/2005. 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 20. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea  
depunerii proiectului <<Sistem de supraveghere video în zona de acŃiune 
urbană >>  Deva, la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, 
precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare  ; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 21. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.60/2010, privind aprobarea 

documentaŃiei tehnico economice - Studiu de Oportunitate pentru investiŃia 
«Sistem de supraveghere video în zona de acŃiune urbană» Deva, cu 
modificările ulerioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
D-na Mermezan Ana Elena 

 
Deoarece nu este nimeni care să prezinte ordinea de zi, faŃă de ordinea de zi de la 

şedinŃa ordinară s-au retras punctele nr. 20 şi 21 şi se suplimentează ordinea de zi cu 
încă 4 puncte suplimentare: 

1. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru Serviciul 
public de intretinere si gospodarire municipala Deva; 

2. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.427/2003, cu 
modificarile ulterioare; 

3. Transmiterea fara plata catre Cresa Deva a autovehiculului Dacia 1310 
cu numar de inmatriculare HD -01 - TCP; 

4. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate private asupra unor 
terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, localitatii componente 
si a satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Supun la vot ordinea de zi aşa cum am prezentat-o şi cu retragerea punctelor 20 şi 
21 din şedinŃa ordinară şi cu suplimentarea cu încă 4 puncte suplimentare. Cine este 
pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 12 voturi pentru. 
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NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 17, pct.suplimentar 1 se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele: 19 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 18, 
pct.suplimentare 2, 3, 4 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în 
funcŃie.   

 
 
 
 

I. Proiecte de hotărâri:   
 
Punctul 1  

D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.128/2011 

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Cuiava Dorel.       

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.183/2011 
 

Punctul 2  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.129/2011 

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Panduru Carol. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 



 6 

A fost adoptată Hotărârea nr.184/2011 
 

Punctul 3  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.130/2011 

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Oană Nicolae Dorin. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.185/2011 
 

Punctul 4  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.131/2011 

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului David Ioan.        

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.186/2011 
 

Punctul 5  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.132/2011 

pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr.230/2008, privind alegerea comisiei de 
validare, ulterior modificata. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.187/2011 
 
 
 
 

Punctul 6  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.133/2011 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
doamnei Breazu Maria.       

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.188/2011 
 

Punctul 7  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.134/2011 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
domnului Iacob Petru Florin.       

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.189/2011 
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Punctul 8  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.135/2011 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
doamnei Mladin Mariana.        

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.190/2011 
 

Punctul 9  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.136/2011 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
domnului Sturza Alexandru.        

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.191/2011 
 

Punctul 10  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.137/2011 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea 
comisiilor de specialitate, ulterior modificată.       

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.192/2011 
 

Punctul 11  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 

consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Cuiava Dorel.   
 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.193/2011 
 

Punctul 12  
D-na Mermezan Ana Elena 

     Proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 
consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Panduru Carol.    

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.194/2011 
 

Punctul 13  
D-na Mermezan Ana Elena 

  Proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 
consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Oană Nicolae Dorin; 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.195/2011 
 

Punctul 14  
D-na Mermezan Ana Elena 

            Proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 
consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului David Ioan. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.196/2011 
 
Dl.łonea Vasile 
Am o întrebare.  
D-na Mermezan Ana Elena 
PoftiŃi. 
Dl.łonea Vasile 
Noi am votat cele patru puncte cu constatarea încetării de drept a mandatului 

înainte de termen. Raportul constatator este valabil cel prezentat de dumneavoastră 
domnule Secretar atunci, da? 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Da, şi l-am anexat. 
Dl.łonea Vasile 
Da, ca să fie precizată treaba. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
La materiale există raportul constatator. 
Dl.łonea Vasile 
Da, bine. 
D-na Mermezan Ana Elena 

 PoftiŃi, domnule Ghergan. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Eu aş vrea să-l întreb pe domnul Secretar dacă mai trebuie făcută vreo formalitate, 
aşa cum spune domnul Prefect în adresele pe care ni le-a trimis, dacă mai trebuie vreo 
formalitate de către Consiliul local pentru validarea încetării mandatului pentru cei patru 
consilieri, dacă mai trebuie vreo formalitate, pentru că domnul Prefect spune în 
materialele pe care ni le-a trimis că trebuiau doar citite nu votate. Noi le-am şi votat, mai 
trebuie o altă formalitate domnule Secretar? Suntem întruniŃi în şedinŃă ordinară conform 
legii şi dacă mai trebuie ceva să ne spuneŃi dacă mai este necesar. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
 Eu nu aş dori să am o părere diamentral opusă vis-à-vis de domnul Prefect, dar 
Consiliul local este un organ deliberativ. În activitatea sa, Consiliul local adoptă hotărări. 
Faptul că o încetare de mandat, nu ştiu pe ce bază, decât printr-o hotărâre, hotărâre care 
reprezintă actul decizional a unui organ deliberativ şi care se adoptă prin vot. Nu există 
hotărâre fără vot, pentru că altfel ar fi decizie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Deci, este în regulă. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Da. 

Dl.Ghergan Florian 
Ce am votat noi acum. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnul Prefect hotărâşte cât este de în regulă. 
Dl.Ghergan Florian 
Din punctul dumneavoastră de vedere este corect ce am făcut, da?! MulŃumesc. 
 

Punctul 15  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.230/2008, 

privind alegerea comisiei de validare, ulterior modificata. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Eu propun să-l înlocuim pe domnul David cu domnul Borbeanu Simion şi pe 
domnul Oană  

cu doamna Chişotă Roxana. 
 Poate mai sunt alte propuneri. 

Dl.Ghergan Florian 
 Nu mai sunt, treceŃi mai departe. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Trebuie făcute buletinele. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Nu se fac buletine. 

Dl.Ghergan Florian 
Da, da.  
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot propunerea făcută de domnul łonea. Cine este pentru? Împotrivă? 

AbŃineri? 
Dl.Borbeanu Simion 
Mă abŃin pentru că este vorba de persoana mea. 
D-na Chişotă Roxana  
Şi eu mă abŃin. 
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        D-na Mermezan Ana Elena 
 S-a votat cu 10 voturi pentru şi 
                                   2 abŃineri (dl.Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
 S-a votat cu 10 voturi pentru şi 
                                   2 abŃineri (dl.Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
 S-a votat cu 10 voturi pentru şi 
                                   2 abŃineri (dl.Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 S-a votat cu 10 voturi pentru şi 
                                   2 abŃineri (dl.Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 S-a votat cu 10 voturi pentru şi 
                                   2 abŃineri (dl.Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
 S-a votat cu 10 voturi pentru şi 
                                   2 abŃineri (dl.Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 
A fost adoptată Hotărârea nr.197/2011 
 

Punctul 16  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local 

nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate, ulterior modificată. 
Dl.łonea Vasile 
Îmi daŃi voie? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da, poftiŃi. 
Dl. łonea Vasile 
Eu zic că acest proiect de hotărâre nu-şi are obiectul azi până nu validăm pe 

următorii consilieri, cu cine să-i înlocuim? UitaŃi-vă şi dumneavoastră, se înlocuiesc cu 
cine? Cu următorii care vor fi validaŃi! 

Eu aş propune să o amânăm. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu ştiu dacă o putem amâna. 
Dl. łonea Vasile 
Atunci cu cine înlocuim, cu “x”, “y”? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Secretar, o putem amâna dacă nu este iniŃiatorul aici? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Una este retragerea şi alta este amânarea. Amânarea se poate face. 
Dl.Ghergan Florian 
Amânarea, nu? Cred că asta este soluŃia. SupuneŃi la vot propunerea domnului de 

amânare. 
Dl.łonea Vasile 
Am propus amânarea. Eu nu-mi permit să o retrag, am spus să o amânăm că nu 

are obiect, nu putem. 
D-na Mermezan Ana Elena 
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Am înŃeles. Supun la vot propunerea domnului łonea. Cine este pentru? 
Împotrivă? AbŃineri? 

 S-a votat cu 12 voturi pentru. 
Deci, punctul 16 a fost amânat. 
 

Punctul 17  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru avizarea lucrarilor de 

interventie pentru ”Separare consumatori apa si caldura” pentru imobilul situat in Deva 
str.1 Mai nr.27, aflat in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala Deva, 
subordonat Consiliului local Deva. 

Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.198/2011 
 

Punctul 18  
D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Horarea Consiliului local al 

municipiului Deva nr.193/2009, ulterior modificata. 
Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru. 
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Întrucât nu a întrunit cvorumul  proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 
Dl.Secretar Socol Augustin 

 Hotărârea a picat. Este art.45, alin.3.  
 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Şi 18 şi 19 este cu 2/3. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Păi da, dar fiind acum 17? 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu, tot nu ajunge, ne trebuie 13. 
 Dl.Moş Ovidiu 

12. Din 17 cât este 2/3? Nu-i 12? 
 Dl.łonea Vasile 

12 şi… 
Dl.Ghergan Florian 
Acum suntem 17, atenŃie. 

 Dl.Moş Ovidiu 
Deci, a trecut. 

 Dl.łonea Vasile 
Nu, este 12 şi… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Hotărârile au fost adoptate, dar nu şi-au produs efectele. Fiind hotărâri cu caracter 

individual îşi produc efectele de la data comunicării. 
 Dl.Moş Ovidiu 

Da, corect. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Punctul nr. 18 nu s-a adoptat. 

 Dl.Moş Ovidiu 
Hai să lămurim aspectul acesta, hai să le amânăm astea. 
Dl.Ghergan Florian 
Le votăm şi vedem, le pune altă dată pe ordinea de zi. 
D-na Mermezan Ana Elena 

 Le pune altă dată pe ordinea de zi. 19  Este tot la fel.  
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Punctul 19 este cu majoritate simplă. Este art.45 alin.2. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Bun, dar supune la vot să încheiem 18, cum a fost votul după aceea, că nu a trecut 
este altceva. Închide punctul 18. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
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 Deci, s-a votat. Trebuie 2/3 din consilierii prezenŃi, noi suntem 12 în sală. A picat, 
corect? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Da. 
  
Punctul 19  

D-na Mermezan Ana Elena 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr.3 la contractul de 

asociere in participatiune nr.1/2005. 
Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.199/2011 
 

Punctul 20 - RETRAS 
            Punctul 21 – RETRAS 
 
            Punctul 1 suplimentar  

D-na Mermezan Ana Elena 
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii 
pentru Serviciul public de intretinere si gospodarire municipala Deva. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am o întrebare. Să ni se explice de cineva din aparatul Primăriei care este situaŃia 

cu deŃinuŃii care lucrează la spaŃii verzi? Scrie pe ei “Primăria Deva şi S.P.I.G.M.”. 
D-na Mermezan Ana Elena 

 Cineva dacă poate să-i răspundă la domnul Borbeanu. 
Dl.Borbeanu Simion 

 De ce scrie pe ei “Primăria Deva” şi nu scrie “Penitenciarul Bârcea”? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Sunt hainele de protecŃie ale Primăriei, trebuie să asigure echipament de protecŃie. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Pe dedesubt au haine vechi de armată. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
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 Este vorba de echipamentul de protecŃie pe care-l pune la dispoziŃie. 
D-na Mermezan Ana Elena 

 Domnule Borbeanu, auziŃi ce vă spune domnul Socol, este vorba de echipament 
de protecŃie. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Ăla nu este echipament de protecŃie în opinia mea, este o reclamă. Echipamentul 
de protecŃie ar fi altceva. 

D-na Mermezan Ana Elena 
 Nu-i adevărat, domnule Borbeanu. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Asta este părerea mea. 

D-na Mermezan Ana Elena 
 Domnule Borbeanu, echipamentul de protecŃie a muncii… 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Dar, deci  nu aştept lămuriri decât de la aparatul Primăriei! 
 

D-na Mermezan Ana Elena 
 Eu vă dau o lămurire în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.
 Salopetele care sunt acordate lucrătorilor, ca echipament de protecŃie, sunt 
inscripŃionate cu firma care le asigură. Asta este din punct de vedere a securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă, strict. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Deci, ei sunt îmbrăcaŃi cu uniforme de armată dezafectate şi deasupra au o chestie 
din pânză pe care scrie “primăria”, păi asta nu este echipament de protecŃie! 

Dl.Secretar Socol Augustin 
 Ba da, este echipament de protecŃie pe care este obligat beneficiarul să-l pună la 
dispoziŃia executantului. 
        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.200/2011 
 

Punctul 2 suplimentar  
D-na Mermezan Ana Elena 
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Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local 
nr.427/2003, cu modificarile ulterioare. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Comisia de protectie socialaa avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Întrucât nu a întrunit cvorumul proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

 Punctul 3 suplimentar  
D-na Mermezan Ana Elena 

  Proiectul de hotărâre privind transmiterea fara plata catre Cresa Deva a 
autovehiculului Dacia 1310 cu numar de inmatriculare HD -01 – TCP. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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. 
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Întrucât nu a întrunit cvorumul proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

 Punctul 4 suplimentar  
D-na Mermezan Ana Elena 

  Proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate 
private asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, localitatii 
componente si a satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, 
republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile 
ulterioare;    

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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.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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

Întrucât nu a întrunit cvorumul proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

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

închise lucrările şedinŃei.  
 

 
Deva, 30 iunie 2011 

 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

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


