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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 07 ianuarie 2011 în şedinŃa de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.2/2011. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Dl. David Ioan 
Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
15 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl Borbeanu Simion, dl Borca Tiberiu, dl Dobrean Robert,      
dl Ghergan Florian dl Kovacs Francisc si dl Oancea Florin. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de  13 decembrie 2010, 17 decembrie 2010, 
însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestuia.  

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

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

 
Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesele verbale ale şedinŃelor 

Consiliului local din data de 13 decembrie 2010, 17 decembrie 2010, însoŃit fiecare de un    
proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia. 

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 13 decembrie 

2010  

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.2523/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan.  
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Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 23 de puncte si 5 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 28 de hotarari, respectiv Hotarari de la nr.350-377. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în 
sedinta din data 13 decembrie 2010.  

 Sinteza procesului-verbal din 17 decembrie 2010 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara de catre domnii consilieri      
Tonea Vasile, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea Florin Nicolae, Chisota Roxana,  Borbeanu 
Simion Sandu, Lazar Danil, inregistrata in Primaria municipiului Deva sub nr.42514/2010. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi.  
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei a fost înscris 1 punct. Nu a fost adoptata nici o hotarare.  
 
Dl. David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 decembrie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 decembrie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 decembrie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 decembrie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 
 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 
ordinii de zi. 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de 
organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva si serviciile fara personalitate juridica din subordinea 
Consiliului local Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Stabilirea componentei Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului 

Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea trecerii unor drumuri din domeniul public al municipiului Deva si 
administrarea Consiliului local Deva in domeniul public al judetului Hunedoara si 
administrarea Consiliului judetean;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

Dl. David Ioan 
 Supun la vot ordinea de zi prezentată.   
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

 
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.1-2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 3 se adoptă cu 
votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea pct.2 necesita vot secret. 
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I.Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii organigrame, 
a noului stat de functii si a noului Regulament de organizare si functionare pentru aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Deva si serviciile fara personalitate juridica din 
subordinea Consiliului local Deva.  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii 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 prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.1/2011 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Aş avea aici un amendament personal şi aş vrea să îl supunem la vot. Conform 

procedurilor Biroul personal este subordonat direct Primarului, în toate primăriile din România. 
Consider că trebuie să se repare şi această eroare de calculator sau, mă rog, altă situaŃie şi Biroul 
resurse umane să treacă direct în subordinea Primarului. Vă pot prezenta toate organigramele din 
România, absolut. 
 D-na Nicula Viorica 
 Aici aş avea şi eu…, dacă-mi permiteŃi. Potrivit Avizului  A.N.F.P. Biroul personal este 
în subordinea mea aşa cum a fost obŃinut pentru organigrama ce este supusă atenŃiei Consiliului 
local. Nu văd nici o problemă să rămână în continuare în subordinea mea. Dacă domnul Primar 
doreşte să rămână în directa subordine a domnului Primar, avem nevoie de avizul A.N.F.P.-ului  
dar cred că activitatea merge suficient de bine ca să rămână în continuare aşa cum este organizat. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mă rog, este o problemă pe care trebuie să o discutăm. Nu este o problemă de agenŃie, că 
agenŃia ne dă acest aviz dar eu zic să se repare această greşeală pentru că repet sunt 3100 de 
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primării şi aş vrea să cereŃi toate organigramele din România şi să arătaŃi una singură care este  
altfel, doar aici este aşa. 
 Dl.David Ioan 
 Supun la vot amendamentul domnului Primar. 
  S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
            1 abŃinere (d-na Chişotă Roxana) 
Punctul 2  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea componentei 
Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuŃii 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 prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să fie aceiaşi componenŃă care a fost şi în 2010, deci dl. Birău Mircea, dl. Panduru Carol 

şi dl. Oană Nicolae Dorin. 
Dl.David Ioan 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 15 voturi valabil exprimate, 15 voturi 

valabile. 
- Dl. Birău Mircea – 13 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
- Dl.Panduru Carol -15 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae Dorin - -13 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.2/2011 
 
 

            Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean   

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor 
drumuri din domeniul public al municipiului Deva si administrarea Consiliului local Deva in 
domeniul public al judetului Hunedoara si administrarea Consiliului judetean. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii 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 prezenŃi. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.3/2011 
Diverse 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Aşa cum ştiŃi din donaŃiile şi din sponsorizările avute de la Kaufland, Acomin, de la mai 
multe societăŃi mari, de la Salubritate, suntem invitaŃi la o masă a “Ionilor”, să nu-i spun “balul 
Ionilor” la Restaurantul Bachus şi reprezentanŃii presei şi toŃi consilierii şi am invitat pe toŃi cei 
din administraŃiile şi din serviciile publice descentralizate şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local Deva la Bachus la o întâlnire, acum după şedinŃă. 
 De asemenea, aş vrea să ne ajutaŃi că fiecare dintre dumneavoastră aveŃi copii, aveŃi şcoli, 
începând din data de 10 la bazinul de înot sunt subvenŃionate o parte din biletele de intrare. 
Lucrurile încep să intre în normalitate. Undeva numărul s-a adunat la 800-900 de oameni în 
fiecare zi. Ca urmare pot să înceapă să vină în perioada de dimineaŃă în special de la 10  şi 
pensionari şi elevi. Prin şcoli vom împărŃi diferite cupoane, asemănător cum a fost şi pentru 
patinoar şi atunci aş vrea să îndreptaŃi părinŃii, profesorii spre biroul de specialitate să ridice 
aceste bilete. 
 MulŃumim încă o dată pentru votul dumneavoastră. Încasările au fost peste aşteptările 
noastre. Am avut şi 1500 de oameni prezenŃi la bazin de sărbători, deci încasări de peste 250 de 
milioane. O medie de aproximativ 200 de milioane în cele 10 zile aşa că sperăm ca şi de acum 
încolo să atragă acelaşi număr de turişti. Sigur că majoritatea au fost şi din afara localităŃii, din 
oraşele învecinate: din Hunedoara, Orăştie, Cugir, Sebeş, Alba, o prezentă care cât de cât ridică 
şi interesul pentru oraş dar şi dezvoltă economic la bază. Merg şi magazinele mai bine, merg şi 
benzinăriile mai bine, merg şi restaurantele mai bine. 

Dl.Oană Nicolae Dorin  
 Aş vrea să felicit Preşedintele de şedinŃă, pe domnul David Ioan, pentru ziua numelui. 
 
 
 Dl.David Ioan 
 Spun şi eu tututor “Ionilor”, prieteni sau nu, că mai sunt şi situaŃii din acestea, să le spun 
un călduros “La mulŃi ani!” 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

 
Deva, 07 ianuarie 2011 
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            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

       David Ioan                Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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