Registrul dispozitiilor 2020
Nr.
crt.
0

Data

Cine propune

1

2

1

06 ianuarie

2

06 ianuarie

3

06 ianuarie

4

06 ianuarie

5

08 ianuarie

6

08 ianuarie

7

10 ianuarie

8

10 ianuarie

9

10 ianuarie

10

10 ianuarie

11

10 ianuarie

12

10 ianuarie

13

10 ianuarie

Continutul privind

3
Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul
„Modificare traseu conducta gaze naturale presiune redusa la
Primar
imobilul situat în localitatea Sântuhalm zona Motel Alaska - nr.
Serviciul investitii
8A”, lucrari contractate de catre Municipiul Deva in baza
si reparatii publice
contractului de lucrari nr.99290/15.10.2019, finantat din bugetul
general al Municipiului Deva, in care sa fie inclus un reprezentant
din partea Inspectoratului de stat in Constructii
Primar
Constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu, pentru
Serviciul
resurse
incapacitate temporara de munca a doamnei Bud Voichita
umane
Primar
Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al
Serviciul financiar
anului 2018 a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2019
contabilitate
Primar
Numirea doamnei Doana Delia Maria in functia publica de
Serviciul
resurse
conducere de Sef serviciu
umane
Primar
Acordarea majorarii salariale pentru activitatea desfasurata in
Serviciul
resurse cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
umane
nerambursabile in luna decembrie 2019
Rectificarea actului de nastere nr.556/09.12.1964 (ex.I si II) privind
Primar
pe Furdui Dorin si pentru rectificarea actului de casatorie
Compartiment stare
nr.539/07.10.1989 (ex.I si II) privind pe Furdui Dorin si pe
civila
Panzariu Dana
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 10 ianuaie 2020 (primar- Pogocsan Ferdinand)
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
Primar
contractului de service/mentenanta a aplicatiei INFOCETServiciul achizitii management de documente, registratura electronica, scanare
documente
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Borza
Directia de asistenta
Doina
sociala
Primar
Incetarea acordarii dreptului la ajutor social si a dreptului la
Directia de asistenta alocatia pentru sustinerea familiei, stabilite in favoarea familiei
sociala
numitei Crisan Edera Alexandra
Stabilirea dreptului la ajutorul social, a dreptului la alocatia pentru
Primar
sustinerea familiei si a dreptului la ajutorul pentru incalziea
Directia de asistenta locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada 1
sociala
ianuarie 2020-31 martie 2020, in favoarea familiei numitei Berki
Rozalia
Primar
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, stabilit in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Bozan Corina
sociala
Primar
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, stabilit in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Mihacea Anca Sonia
sociala

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Serviciul
UMMSCUP
Primar
Serviciul
UMMSCUP
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primar
Serviciul
resurse
umane

14

10 ianuarie

15

10 ianuarie

16

10 ianuarie

17

10 ianuarie

18

10 ianuarie

19

10 ianuarie

20

10 ianuarie

21

10 ianuarie

22

13 ianuarie

23

13 ianuarie

24

Primar
13 ianuarie Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane

resurse

25

13 ianuarie

resurse

26

13 ianuarie

27

13 ianuarie

28

13 ianuarie

29

13 ianuarie

30

Primar
14 ianuarie
Serviciul achizitii

resurse

resurse

Incetarea dreptului la ajurorul social, stabilit in favoarea familiei
numitei Mihacea Anca Sonia
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
stabilit in favoarea familiei numitei Miklos Erika
Modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu
gaze naturale stabilit in favoarea familiei numitului Anca Ioan
Suspendarea autorizatiei taxi nr.280 detinuta de transportatorul
autorizat ATP Transtax ZB SRL
Suspendarea autorizatiei taxi nr.191 detinuta de transportatorul
autorizat Fly Taxi Vip SRL
Avansarea in gradatia 4 a doamnei Minoiu Cristina

Avansarea in gradatia 1 a doamnei Hulpoi Laura Liliana Stefana
Incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor, consemnat in
scris, al domnului Andrica Florin Gheorghe
Reluarea activitatii doamnei Bud Voichita in functia publica de
executie
Completarea Dispozitiei nr.2265/2019 privind mutarea definitiva a
domnului Cioflica Cristian Emil
Modificarea Dispozitiei nr.2335/2019 privind numirea doamnei
Petrutesc-Boaru Lacramioara Suzana in functia publica de executie,
in urma promovarii in gradul profesional imediat superior celui
detinut
Modificarea Dispozitiei nr.2336/2019 privind numirea doamnei
Trusescu Monica in functia publica de executie, in urma
promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut
Modificarea Dispozitiei nr.2337/2019 privind numirea doamnei
Plotogea Anisoara in functia publica de executie, in urma
promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut
Modificarea Dispozitiei nr.2338/2019 privind numirea doamnei
Micu Mihaela Nicoleta in functia publica de executie, in urma
promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut

resurse

Modificarea Dispozitiei nr.2343/2019 privind transferul in interesul
serviciului al doamnei Padurean Coralia Daniela

resurse

Modificarea Dispozitiei nr.4/2020 privind numirea doamnei Doana
Delia Maria in functia publica de conducere de Sef serviciu
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
de produse-aparate foto video si body camere (sistem individual
portabil de inregistrare video si audio)

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
achizitionarii de materiale informative si promovare insemnand
picturi tip tablou, personalizate
Modificarea Dispozitiei nr.1787/2019 pentru numirea echipei de
Primar
proiect pentru implementarea proiectului "Modernizarea sistemului
Serv.
programe
de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente",
dezvoltare
cod SMIS 127928
Numirea echipei de implementare si monitorizare a proiectului
Primar
"Regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatii
Serv.
programe
marginalizate Zona Streiului si crearea unui centru de zi pentru
dezvoltare
servicii de asistenta comunitara", cod SMIS 125415
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Iuhasz
Directia de asistenta
Cristina Fanica
sociala
Primar
Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
Directia de asistenta
copilului Dan Nicoleta Raisa Veta de parintii sai
sociala
Primar
Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
Directia de asistenta copilului Tirean Gheorghita Veronica, privind stabilirea dreptului
sociala
la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Cesionarea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de
Primar
transport in regim de taxi si distribuirea autorizatiei taxi nr.57 de la
Serviciul
Devatax Rapid SRL la RDK Centrum Taxi SRL prin Cirstea Ioan
UMMSCUP
Radu
Primar
Declararea vehiculului marca Dacia 1300 break de culoare alb ca
Directia
politia
fiind abandonat
locala
Primar
Numirea domnului Ionescu Mihai Marian in functia publica de
Serviciul
resurse
executie
umane
Primar
Numirea doamnei Detesan Maria Felicia in functia publica de
Serviciul
resurse
executie
umane
Modificarea Dispozitiei nr.1364/2018 privind constituirea Comisiei
de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului de control intern
managerial, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
Primar
a Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului de control
Serviciul control
intern managerial si aprobarea Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial din Primaria municipiului
Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
Primar
contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii
Serviciul achizitii "Modernizare ascensor inclinat acces Cetate Deva" din municipiul
Deva
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Demian
Directia de asistenta
Elena
sociala
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
Primar
achizitionarii Serviciilor de Dirigentie de santier pentru obiectivul
Serviciul achizitii "Modernizare pista de atletism la stadionul Cetate" din municipiul
Deva

31

Primar
14 ianuarie
Serviciul achizitii

32

14 ianuarie

33

14 ianuarie

34

14 ianuarie

35

14 ianuarie

36

14 ianuarie

37

14 ianuarie

38

14 ianuarie

39

14 ianuarie

40

14 ianuarie

41

14 ianuarie

42

16 ianuarie

43

16 ianuarie

44

16 ianuarie

45

17 ianuarie

Primar
Serviciul achizitii

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
achizitionarii abonamentelor la presa scrisa locala pentru anul 2020

46

Primar
17 ianuarie
Serviciul achizitii

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda pentru tamplarie aluminiu - usa cu
doua canate si luminator

47

17 ianuarie

48

17 ianuarie

49

17 ianuarie

50

17 ianuarie

51

17 ianuarie

52

17 ianuarie

53

17 ianuarie

54

17 ianuarie

55

17 ianuarie

56

17 ianuarie

57

17 ianuarie

58

17 ianuarie

59

17 ianuarie

60

17 ianuarie

61

17 ianuarie

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Levca Zina

de asistenta

Incetarea pozitiei nr.47 din tabelul anexa la Dispozitia Primarului
nr.2127/2019 pentru doamna Obrejan Liliana

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Jurca Virgil, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Leric Nelu Marius,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Fenesan Florina Ligia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Sav Olivia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Cristea Sergiu,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Mortu Elena,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Deac Elena,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Kohut Sofia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Pavel Susana,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Nitoi Corbut
Maria, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Sapunaru Ioana,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Tuca Adela ,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Craciun Vasilica ,
persoana cu handicap grav

62

17 ianuarie

63

17 ianuarie

64

17 ianuarie

65

17 ianuarie

66

17 ianuarie

67

17 ianuarie

68

17 ianuarie

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primar
Compartiment
autoritate tutelara

20 ianuarie Primar

70

20 ianuarie

71

Primar
20 ianuarie Serviciul
UMMSCUP

72

20 ianuarie

73

20 ianuarie

74

20 ianuarie

75

21 ianuarie

76

21 ianuarie

77

21 ianuarie

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Moisa Iosif,
persoana cu handicap grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Burla Vasile
Danut, pentru fiul sau minor Burla Daniel Andrei, persoana cu
handicap grav
Mentinerea in functia publica, peste varsta standard de pensionare,
a doamnei Vasile Tania Mariana
Numirea doamnei Pasca Amira Coralia in functia publica de
executie
Avansarea in gradatia 4 a doamnei Chirila Andreea
Incuviintarea Autoritatii tutelare ca minorele Iova Elena Cristina si
Iova Alexandra Maria sa primeasca sub forma de donatie nuda
proprietate un imobil
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
data de 20 ianuarie, incepand cu ora 12.00 si pentru data de 21
ianuarie 2020 incepand cu ora 12.00 (primar- Pogocsan Ferdinand)

69

Primar
Serviciul achizitii

Primar
Serviciul
umane
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Postelnicu
Andone , persoana cu handicap grav

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
achizitionarii Servicii de Management Energetic pentru Municipiul
Deva
Cesionarea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de
transport in regim de taxi si distribuirea autorizatiei taxi nr.224 de
la GTI Transporting SRL la Dinamic Business City SRL prin Popa
Andrei Daniel

resurse

Promovarea temporara a domnului Ionescu Mihai Marian in functia
publica de conducere de Arhitect Sef

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Alexander
Vasile

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Tomulescu
Maria

asistenta

Incetarea dreptului la ajutorul pentru gaze naturale, stabilit in
favoarea doamnei Ilina Mioara Ica

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze
asistenta naturale, pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 martie 2020, in
favoarea familiei numitei Enasoae Geanina Lacramioara
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru gaze naturale, doamnei Plesa
asistenta Popescu Alexandrina, pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 martie
2020

78

79

80

81

82

83
84
85

86

87

88

89

90

91

92

93

Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru gaze naturale, domnului Ilea
21 ianuarie Directia de asistenta
Sergiu Tiberiu, pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 martie 2020
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru gaze naturale, doamnei
21 ianuarie Directia de asistenta Borlea Alina Claudia, pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 martie
sociala
2020
Modificarea pozitiei nr.2 din tabelul anexa la Dispozitia
Primar
nr.2298/2019, pentru numitul Ciubuca Tihamer Attila privind
21 ianuarie Directia de asistenta
stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze
sociala
naturale
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea
21 ianuarie Directia de asistenta
familiei numitei Muntean Elena
sociala
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea
21 ianuarie Directia de asistenta
familiei numitei Caldarar Elena
sociala
Primar
Suspendarea dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea numitei
21 ianuarie Directia de asistenta
Lazar Elisabeta
sociala
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva, in sedinta
22 ianuarie Primar
ordinara pentru data de 28 ianuarie 2020
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului Bulz
22 ianuarie Directia de asistenta
Doru Ioan
sociala
Primar
Modificarea componentei familiei domnului Prichici Petru, in
22 ianuarie Directia de asistenta favoarea caruia s-a stabilit dreptul la alocatia pentru sustinerea
sociala
familiei
Primar
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
22 ianuarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Dan Antoanela
sociala
Primar
Incetarea acordarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
22 ianuarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Budai Cristina Baby
sociala
Primar
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
22 ianuarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Nojogan Lacramioara
sociala
Stabilirea dreptului la ajutorul social, a dreptului la alocatia pentru
Primar
sustinerea familiei si a dreptului la ajutorul pentru incalziea
22 ianuarie Directia de asistenta locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada 1
sociala
februarie 2020 - 31 martie 2020, in favoarea familiei numitei
Clopotar Crinuta
Primar
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
22 ianuarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Bacrau Viorica Elena
sociala
Primar
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
22 ianuarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Varga Bianca
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Azoitei
23 ianuarie Directia de asistenta
Ioan
sociala

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Primar
23 ianuarie Serviciul
umane

Constituirea comisiei de disciplina in cadrul aparatului de
resurse specialitate al Primarului municipiului Deva si Directiei publice
locale de evidenta persoanelor si stare civila Deva
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan an fabricatie 2007 cu
Primar
numar de inmatriculare HD-11-SPA apartinand transportatorului
29 ianuarie Serviciul
autorizat Spatial Service SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.283
UMMSCUP
cu autovehiculul marca Dacia Logan an fabricatie 2013, numar de
identificare UU17SDAA549905895, pastrandu-se acelasi numar de
Primar
Modificarea raportului de serviciu, prin transfer in interesul
29 ianuarie Serviciul
resurse
serviciului, al doamnei Tabacu Sabina Melinda
umane
Primar
Incetarea acordarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
29 ianuarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Caldarariu Andreea
sociala
Primar
Incetarea acordarii dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
29 ianuarie Directia de asistenta
familiei numitei Tucor Delia
sociala
Modificarea componentei familiei sub aspectul modificarii
Primar
numarului membrilor beneficiari ai dreptului la alocatia pentru
29 ianuarie Directia de asistenta
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Muntean
sociala
Anca
Modificarea componentei familiei sub aspectul modificarii
Primar
numarului membrilor beneficiari ai dreptului la alocatia pentru
29 ianuarie Directia de asistenta
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitului Horvath
sociala
Traian
Primar
Incetarea acordarii dreptului la ajutorul pentru gaze naturale,
29 ianuarie Directia de asistenta
doamnei Dragomir Daniela
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului Anton
29 ianuarie Directia de asistenta
Petronel
sociala
Primar
Modificarea Dispozitiei nr.1489/2013 prin care s-a stabilit dreptului
29 ianuarie Directia de asistenta la serviciile sociale din "Centrul de zi Cantina sociala" Deva in
sociala
favoarea numitei Kalanyos Paraschiva
Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru "Iluminat
Primar
arhitectural zona cladire IPH, din municipiul Deva", lucrari
29 ianuarie Serviciul investitii contractate de catre Municipiul Deva in baza contractului de lucrari
si reparatii publice nr.124423/09.12.2019, finantate din bugetul imprutumurilor, in
care sa fie inclus un reprezentant din partea Inspectoratului de Stat
in Constructii
Modificarea Dispozitiei nr.2000/2019 privind nominalizarea
Primar
persoanelor care fac parte din Grupul tinta al proiectului
29 ianuarie Serv.
programe
"Optimizarea proceselor in concordanta cu Strategia pentru
dezvoltare
Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva"
Primar
Incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor consemnat in
29 ianuarie Serviciul
resurse
scris, al doamnei Olteanu Louana Maria
umane
Incadrarea doamnei Olteanu Louana Maria pe durata determinata,
Primar
pe durata mandatului Viceprimarului, pe postul de Consilier grad
29 ianuarie Serviciul
resurse
IA in cadrul "Compartimentului Cabinetul Viceprimarului" al
umane
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

108

30 ianuarie

109

30 ianuarie

110

30 ianuarie

111

30 ianuarie

112

30 ianuarie

113

30 ianuarie

114

30 ianuarie

115

31 ianuarie

116

31 ianuarie

117

31 ianuarie

118

31 ianuarie

119

31 ianuarie

120

31 ianuarie

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
Primar
proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii:
Serviciul achizitii
"Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Biserica GrecoCatolica "Immaculata", din municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
Primar
proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii:
Serviciul achizitii
"Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - "Sf. Arh. Mihail
si Gavriil" - Parohia Santuhalm
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari la
Primar
obiectivul de investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes
Serviciul achizitii
public - "Parohia Ortodoxa Romana "Sf. Ilie Tesviteanul" - Parohia
Deva VII"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari la
Serviciul achizitii obiectivul de investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes
public - "Parohia Romano Catolica nr.II Deva"
Primar
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Serviciul achizitii unui contract de furnizare abonament servicii aplicatie tip Legis
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
de servicii pentru reinnoirea unui certificat digital calificat pentru o
Serviciul achizitii
perioada de 12 luni
Modificarea Dispozitiei nr.2333/2019 pentru alocarea plajelor de
numere pentru documentele financiar-contabile ce vor fi emise in
Primar
anul 2020 de catre aparatul de specialitate al primarului, precum si
Serviciul financiar
de serviciile si institutiile publice aflate in subordinea Consiliului
contabilitate
local Deva si numirea unor persoane cu atributii in vederea alocarii
si gestionarii plajelor de numere aferente acestora
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect Proiectarea,
Primar
asistenta tehnica din partea proiectantului si Executia lucrarilor la
Serviciul achizitii obiectivul de investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes
public - Biserica "Adormirea Maicii Domnului"-Parohia Deva VI,
din municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
pe baza de contract a serviciilor de tiparire si editare a Scrisorii
Serviciul achizitii
anuale a Primarului
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
perioada 03-04 februarie 2020 (primar-Pogocsan Ferdinand)
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 03 februarie 2020 ( secretar - Mura Oana)
Rectificarea actului de nastere nr.110/01.06.1912 (ex.I si II) privind
pe Tanjala (nascuta Schenker) Iosefa-Ernestina, pentru rectificarea
Primar
actului de casatorie nr.73/25.11.1933 (ex.I si II) privind pe Tanjala
Compartiment stare
Gheorghe si pe Schenker Iosefa-Ernestina si pentru rectificarea
civila
actului de deces nr.51/06.02.1982 privind pe Tanjala IosefaErnestina
Modificarea Dispozitiei nr.1626/2019 privind stabilirea
Primar
cuantumului
contributiei
lunare
de
intretinere
a
Cresa Deva
parintilor/reprezentantilor legali pentru anteprescolarii inscrisi la
Cresa Deva in anul scolar 2019-2020

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Primar
31 ianuarie Directia de asistenta
sociala
Primar
31 ianuarie Directia de asistenta
sociala
Primar
31 ianuarie Directia de asistenta
sociala
Primar
31 ianuarie Directia de asistenta
sociala
Primar
03 februarie Serviciul
resurse
umane
Primar
03 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
03 februarie Birou administrare
parc auto
Primar
03 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
03 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Bors
Roxana
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Juchi Ioan
Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, in
favoarea numitei Caslarova Ghestina
Modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Caldarar
Dana
Mutarea definitiva, cu repartizarea postului corespunzator functiei
detinute, a domnului Bodrean Adrian Mihai
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Popa
Ovidiu
Modificarea Dispozitiei nr.6/2019 privind stabilirea consumului
lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate in dotarea
parcului auto al Municipiului Deva
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Bota Ionel
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Pop
Adriana
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
stabilit in favoarea familiei numitului Anca Ioan
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
stabilit in favoarea familiei doamnei Covaci Ileana
Modificarea componentei familiei doamnei Covaci Liliana Mindra,
in favoarea careia s-a stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea
familiei
Modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Varga
Maria Madalina
Modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Suciu
Daniela
Modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitului Lacatus
Adrian
Modificarea componentei familiei cu mentinerea cuantumului
dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, stabilit in favoarea
familiei numitului Caldarar Mircea
Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
copilului Zmarandescu Isabella-Maria de parintii sai

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala
Primar
04 februarie Directia
sociala

de asistenta

Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
copilului Micle Prinsess-Antonia-Maria de parinte

de asistenta

Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
copilului Covaci Geo-Florin de parintii sai

de asistenta

Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
copilului Cotonogu Mihai-Florin de parintii sai

de asistenta

Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
copilului Parnica Nicolaie-Marcel-Adrian de parintii sai

de asistenta

Stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Herci Delia-Mirela,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Lupulescu Mariana,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Bratu Coca, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Sgarbura Simona,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Ciama Elena, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Dobrota Maria Viorica,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Ilie Cristiana Andreea,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Hangan Ioan, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Albulescu Vasile Petru,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Rad Aurel, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Coscodan Vasile,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ungureanu Elena,
persoana cu handicap grav

155

156

157

158

159

Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
04 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
05 februarie Serviciul
UMMSCUP
Primar
05 februarie Serviciul
UMMSCUP

160

05 februarie

Primar
Serviciul ADPP

161

05 februarie

Primar
Serviciul ADPP

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Primar
05 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
05 februarie Serviciul
UMMSCUP
Primar
05 februarie Serviciul
UMMSCUP
Primar
05 februarie Serviciul
UMMSCUP

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Placinta Elena,
persoana cu handicap grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Licker Hermina,
persoana cu handicap grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Turcitu Alina
Maria, pentru fiul sau minor Turcitu Tudor, persoana cu handicap
grav
Inlocuirea autovehiculului marca Volkswagen Golf cu numar de
inmatriculare HD-44-ALB apartinand transportatorului autorizat
Devatax Confort SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.200 cu
autovehiculul marca Dacia Logan, pastrandu-se acelasi numar de
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi
pentru transportatorul autorizat Bumble Bee Prime SRL
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia publica
organizata in vederea inchirierii spatiului in suprafata de 18 mp,
situat in municipiul Deva, str. Ulpia, PT 27, ap.2/2, judetul
Hunedoara
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia publica
organizata in vederea inchirierii spatiului in suprafata de 83 mp,
situat in municipiul Deva, b-dul Iuliu Maniu, bl.L3, parter, judetul
Hunedoara
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitei Varga Florentina
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi
pentru transportatorul autorizat Varga M. Stefan PFA
Modificarea autorizatiei nr.313 pentru executarea serviciului public
de transport persoane/bunuri in regim de taxi atribuita
transportatorului autorizat Silvica Soft Trans SRL datorita
inlocuirii
de transport
si eliberarea Passat
unei autorizatii
de
Inlocuireamanagerului
autovehiculului
marca Volkswagen
an fabricatie

2005 cu numar de inmatriculare HD-67-PDV apartinand
transportatorului autorizat Dany Travel 2004 SRL detinator al
Autorizatiei Taxi nr.41 cu autovehiculul marca Volkswagen Passat
an
fabricatieautovehiculului
2016, numar demarca
identificare
WVWZZZ3CZGE022104
Inlocuirea
Volkswagen
Jetta an fabricatie
Primar
2013 cu numar de inmatriculare HD-11-WIN apartinand
05 februarie Serviciul
transportatorului autorizat Wintrans Expres SRL detinator al
UMMSCUP
Autorizatiei Taxi nr.116 cu autovehiculul marca Dacia Logan an
fabricatie 2014, numar de identificare UU14SDAA450827712
Primar
Constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu, pentru
05 februarie Serviciul
resurse
incapacitate temporara de munca al doamnei Mirce Laura
umane
Primar
Constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu, pentru
06 februarie Serviciul
resurse
incapacitate temporara de munca al domnului Pavel Ioan Eugen
umane
Primar
Organizarea examenului de promovare in grad profesional al
06 februarie Serviciul
resurse functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
umane
Primarului municipiului Deva
Primar
Acordarea majorarii salariale pentru activitatea desfasurata in
06 februarie Serviciul
resurse cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
umane
nerambursabile in luna ianuarie 2020

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Draia Gheorghe,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Craciun Gheorghe,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Capsa Florin Petru,
persoana cu handicap grav

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Micluta Florin Voicu,
de asistenta pentru fiul sau minor, Micluta Alexandru, persoana cu handicap
grav
de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Mdrea Minerva, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Blaj Doina, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Crisan Maria, persoana cu
handicap grav

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Mates Narcisa
de asistenta Loredana, pentru fiica sa minora, Mates Aissa, persoana cu
handicap grav
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Trif Raluca
de asistenta Elena, pentru fiul sau minor, Trif David Ezra, persoana cu handicap
grav
de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Stoica Sanvina,
persoana cu handicap grav

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Severin Liana
de asistenta Getuza, pentru fiica sa minora, Severin Antonia Maria, persoana cu
handicap grav
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Vincze
de asistenta Robert, pentru fiul sau minor Vincze Robert Andrei, persoana cu
handicap grav
de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Martin Ovidiu
Iosif, persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Buca Mihai,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Murg Elena,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Popa Maria,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Cornea Titiana,
persoana cu handicap grav

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala
Primar
06 februarie Directia
sociala

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ancuta Sofia
de asistenta Fica, pentru fiica sa minora Avram Bianca Patricia, persoana cu
handicap grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Frunza Adrian,
de asistenta pentru fiica sa minora Frunza Erika Maria, persoana cu handicap
grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Munteanu Sergiu
de asistenta Cristian, pentru fiul sau minor Munteanu Nectarie, persoana cu
handicap grav
de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Grigore Nicolae,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Leric Nelu
Marius, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Motoc Cornel,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului Popa
Aurel, persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Ancau Remus, persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei
Obrejan Ana, persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei
Mihailo Sofia, persoana cu handicap grav

198

07 februarie

Primar
Serviciul achizitii

199

07 februarie

Primar
Serviciul ADPP

200

10 februarie

Primar
Serviciul achizitii

201

202

203

204

Primar
10 februarie Directia
sociala
Primar
10 februarie Directia
sociala
Primar
10 februarie Directia
sociala
Primar
10 februarie Directia
sociala

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de
proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului la obiectivul
Desemnarea comisiei speciale de inventariere a bunurilor imobile
care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a unui sistem de plata a parcarii prin
SMS, pentru parcarile publice din municipiul Deva

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Valean
Loredana

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitei
Cosma Anca

de asistenta

Modificarea numelui titularei dreptului la ajutor social, stabilit in
favoarea numitei Kalanyos Paraschiva

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea familiei
numitei Miron Andreea

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

Primar
10 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
10 februarie Directia de asistenta
sociala
Primar
10 februarie Serviciul
UMMSCUP

Modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Muntean
Viorica Neluta
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru energie termica doamnei
Bistrian Simona Florina, pentru perioada 1 februarie 2020-31
martie 2020
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan cu numar de
inmatriculare HD-10-AXB apartinand transportatorului autorizat
Andyspeed Dinamic SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.176 cu
autovehiculul marca Renault Megane, cu numar de inmatriculare
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan an fabricatie 2010 cu
numar de inmatriculare HD-06-RFK apartinand transportatorului
Primar
autorizat Maritax 2005 SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.220 cu
10 februarie Serviciul
autovehiculul marca Renault Megane an fabricatie 2017, numar de
UMMSCUP
identificare VF1RFB00357478475 cu numar de inmatriculare HD79-AAD si eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Modificarea Dispozitiei nr.2000/2019 privind nominalizarea
Primar
persoanelor care fac parte din Grupul tinta al proiectului
11 februarie Serv.
programe
"Optimizarea proceselor in concordanta cu Strategia pentru
dezvoltare
Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva"
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
Primar
achizitionarii pe baza de contract, avand ca obiect Elaborarea
12 februarie
Serviciul achizitii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extinderea
sistemului de supraveghere video in Municipiul Deva"
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
Primar
achizitionarii Serviciilor de eleborare a Studiului de fezabilitate
12 februarie
Serviciul achizitii pentru obiectivul de investitii "Amenajare platforma pentru
amplasare locuinte modulare"
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
Primar
achizitionarii Serviciilor de Dirigentie de santier pentru executia
12 februarie
Serviciul achizitii lucrarilor la obiectivul de investitii "Alimentare cu apa si canalizare
pe strada Zenitului"
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica privind Proiectare, asistenta
Primar
12 februarie
tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru
Serviciul achizitii
proiectul "Amenajare zona pietonala centrul istoric", cod SMIS
125411
Primar
Reluarea activitatii domnului Bulea Vasile in functia publica de
12 februarie Serviciul
resurse
executie specifica
umane
Primar
Incetarea acordarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
12 februarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Miklos Erika
sociala
Desemnarea membrilor comisiei in vederea stabilirii intinderii
Primar
prejudiciului ca urmare a masurilor dispuse la punctele II.2 si II.10
12 februarie Serviciul financiar,
prin Decizia nr.100/2017 emisa de catrea Directorul Camerei de
contabilitate
Conturi a judetului Hunedoara
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a serviciilor de proiectare, asistenta
13 februarie
Serviciul achizitii tehnica si executie lucrari: "Amenajare canalizare pluviala - strada
Atelierelor in municipiul Deva"

218

219
220
221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de dirigentie de santier
Primar
13 februarie
aferente proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea
Serviciul achizitii
infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Aleea
Viitorului", cod SMIS 125416
Delegarea de catre secretarul general al municipiului Deva a
Primar
atributiei prevazute de art.243, alin.3 din OUG nr.57/2019 privind
13 februarie Compartiment stare
Codul administrativ catre una sau mai multe persoane care exercita
civila
atributii delegate de ofiter de stare civila
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
14 februarie Primar
extraordinara pentru data de 18 februarie 2020
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
17 februarie
unui contract de furnizare de coroane-jerbe, buchete, aranjamente
Serviciul achizitii
de flori naturale
Primar
17 februarie Serviciul
resurse Avansarea in gradatia 5 a doamnei Suciu Ramona Silvia
umane
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Bacrau
17 februarie Directia de asistenta
Viorica Elena
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Gheorghita
17 februarie Directia de asistenta
Elena
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Ursu
17 februarie Directia de asistenta
Alexandra Georgiana
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Covaci
17 februarie Directia de asistenta
Milena
sociala
Primar
17 februarie Directia de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Lazar Ana
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Buda
17 februarie Directia de asistenta
Roman
sociala
Primar
17 februarie Directia de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Fodor Ioan
sociala
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii,
Primar
pe baza de contract, a serviciilor de asigurare RCA pentru un numar
17 februarie
Serviciul achizitii
de 23 autovehicule din parcul auto al Municipiului Deva
Primar
Rectificarea actului de nastere nr.46/16.01.1995 privind pe Costea
17 februarie Compartiment stare
Anca Cristina
civila
Primarul
Eliberarea domeniului public ocupat cu un chiosc aflat in
18 februarie Serviciul comunitar proprietatea domnului Pop Olimpiu, amplasat in municipiul Deva,
de cadastru
Str. 22 Decembrie, statia de autobuz Ceangai
Primar
Incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Miron
18 februarie Serviciul
resurse
Mariana pentru pensionare
umane
Primar
Constituirea si numirea comisiei de receptie a bunurilor de natura
18 februarie Serviciul financiar,
stocurilor ale municipiului Deva
buget contabilitate

235

Primar
19 februarie Serviciul
UMMSCUP

236

Primar
19 februarie Serviciul
UMMSCUP

237

19 februarie Primar

238

19 februarie

Primar
Serviciul achizitii

239

19 februarie

Primar
Serviciul achizitii

240

19 februarie

Primar
Serviciul achizitii

241

Primar
20 februarie Serviciul
umane

242

21 februarie Primar

243

21 februarie

244

245

246

247

248

249

resurse

Primar
Serviciul achizitii

Primar
21 februarie Directia
sociala
Primar
21 februarie Directia
sociala
Primar
21 februarie Directia
sociala
Primar
21 februarie Directia
sociala
Primar
21 februarie Directia
sociala
Primar
21 februarie Directia
sociala

Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi, respectiv
prelungirea Autorizatiei taxi nr.283 apartinand transportatorului
autorizat Spatial Service SRL pentru o perioada de 5 ani
Cesionarea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de
transport in regim de taxi in interiorul termenului de valabilitate si
distribuirea autorizatiei taxi nr.230 de la Clau&Robert SRL la
Buble Bee Prime SRL prin Ene Florin
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
perioada 20-21 februarie 2020 ( secretar - Mura Oana)
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de servicii de audit financiar extern pentru proiectul
"Amenajare zona pietonala centrul istoric", cod SMIS 125411
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de servicii de audit financiar extern la proiectul
"Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii
educationale prescolare la Gradinita cu program normal nr.2, Deva,
Aleea Salcamilor" cod SMIS 125417
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de servicii de informare si publicitate pentru proiectul
"Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului
Tehnic Transilvania din municipiul Deva" cod SMIS 120477
Reluarea activitatii domnului Pavel Eugen in functia publica de
executie
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva, in sedinta
ordinara pentru data de 27 februarie 2020
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de mentenanta platforma de bugetare
participativa si alte servicii conexe

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Caldarar
Gheorghina

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Marginean
Elena Constantina

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Bogdan
Mariana

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Matei
Adriana Casandra

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Pihodi
Alexandru

de asistenta

Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea faniliei numitei
Lingurar Eva

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
Primar
pentru sustinerea familiei, precum si a dreptului la ajutorul pentru
21 februarie Directia de asistenta incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru
sociala
perioada 01 martie 2020-31 martie 2020, in favoarea familiei
numitei Donosa Daniela Mihaela
Primar
Modificarea Dispozitiei nr.203/2020 privind modificarea numelui
21 februarie Directia de asistenta titularei dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitei
sociala
Kalanyos Paraschiva
Primar
Reactualizarea Unitatii locale pentru sprijinirea actiunilor de lupta
21 februarie Compartiment
impotriva bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la
registru agricol
nivelul municipiului Deva
Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul:
Primar
"Reabilitare teren de sport Scoala Cristur", lucrari contractate de
21 februarie Serviciul investitii catre Municipiul Deva in baza contractului de lucrari
si reparatii publice nr.100176/16.10.2019, finantat din bugetul general al municipiului
Deva, in care sa fie inclus un reprezentant din partea
Inspectoratului de Stat in Constructii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii de informare si publicitate
Primar
21 februarie
pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si
Serviciul achizitii
echiparea infrastructurii educationale prescolare la Gradinita cu
program normal nr.2, Deva, Al. Salcamilor" cod SMIS 125417
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii de dirigentie de santier
Primar
21 februarie
pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si
Serviciul achizitii
echiparea infrastructurii educationale prescolare la Gradinita cu
program normal nr.2, Deva, Al. Salcamilor" cod SMIS 125417
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
24 februarie
directe pe baza de comanda de produse de promovare a
Serviciul achizitii
municipiului Deva
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
24 februarie
directe pe baza de contract de reinnoiri licente antivirus si licente
Serviciul achizitii
noi
Primar
Transferul in interesul serviciului al domnului Kisyelz Fabius
24 februarie Serviciul
resurse
Tiberiu
umane
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitei Lacatus
24 februarie Directia de asistenta
Casandra Ghizela
sociala
Primar
Incetarea acordarii dreptului la ajutor social, stabilit in favoarea
24 februarie Directia de asistenta
familiei numitei Oprea Filofteia
sociala
Primar
Constatarea stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie termica
24 februarie Directia de asistenta pentru doamna Obrejan Liliana, din luna ianuarie 2020, pentru
sociala
perioada 01 ianuarie 2020 - 31 martie 2020
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru gaze naturale doamnei Ilina
24 februarie Directia de asistenta
Mioara Ica, pentru perioada 01 februarie 2020 - 31 martie 2020
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, in
24 februarie Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Lacatus Casandra Ghizela
sociala

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

Primar
Incetarea acordarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
24 februarie Directia de asistenta
stabilit in favoarea familiei numitei Stan Cristina
sociala
Primar
Modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru
24 februarie Directia de asistenta
sustinere a familiei numitei Logojan Nicoleta Carmen
sociala
Numirea echipei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii de informare si publicitate
Primar
26 februarie
pentru proiectul "Regenerarea fizica, economica si sociala a
Serviciul achizitii
comunitatii marginalizate Zona Streiului si crearea unui centru de
zi pentru servicii de asistenta comunitara", cod SMIS 125415
Numirea echipei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a Dirigentiei de santier pentru executia
26 februarie
Serviciul achizitii lucrarilor aferente proiectului "Amenajare gradina urbana in zona
Zamfirescu" cod SMIS 125414
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a Serviciilor de audit financiar extern
Primar
27 februarie
pentru proiectul "Reabilitarea si echiparea infrastructurii
Serviciul achizitii
educationale a Colegiului Tehnic Transilvania din municipiul
Deva" cod SMIS 120477
Primar
Declararea vehiculului marca Renault 21, de culoare rosu, ca fiind
27 februarie Directia
politia
fara stapan
locala
Primar
Declararea vehiculului marca Ford Galaxy, de culoare albastru, ca
27 februarie Directia
politia
fiind fara stapan
locala
Primar
Declararea vehiculului marca Ford Escort, de culoare albastru, ca
27 februarie Directia
politia
fiind fara stapan
locala
Primar
Declararea vehiculului marca Saab, de culoare rosu, ca fiind fara
27 februarie Directia
politia
stapan
locala
Modificarea Dispozitiei nr.1626/2019 privind stabilirea
Primar
cuantumului
contributiei
lunare
de
intretinere
a
27 februarie
Cresa Deva
parintilor/reprezentantilor legali pentru anteprescolarii inscrisi la
Cresa Deva in anul scolar 2019-2020
Primar
Numirea unei comisii care sa ateste receptia finala a obiectivului de
27 februarie Serv.
programe investitie finantat prin proiectul "Amenajare Piata Victoriei din
dezvoltare
municipiul Deva" cod SMIS 22127
Primar
Incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al
28 februarie Serviciul
resurse
doamnei Olteanu Louana Maria
umane
Incadrarea domnului Tomus Alin pe durata determinata, pe durata
Primar
mandatului Viceprimarului, pe postul de Consilier grad IA in
28 februarie Serviciul
resurse
cadrul "Compartimentului Cabinetul Viceprimarului" al aparatului
umane
de specialitate al Primarului municipiului Deva
Primar
Stabilirea salariului lunar al doamnei Marton Maria Marinela,
28 februarie Serviciul
resurse
incepand cu data de 01 martie 2020
umane
Primar
Stabilirea salariului lunar al doamnei Prastean Roxana, incepand cu
28 februarie Serviciul
resurse
data de 01 martie 2020
umane

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Tiplea Iuliana, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Moisache Daniela, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Apostolescu Dan, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Dobrean Corina Marinela,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Birlea Bogdan Adrian,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Muntean Rares Mihnea,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Tatarus Adelka, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Stelli Renata Maria, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Demea Adrian, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Petricele Ioan, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Bobica Angelica Daniela,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Joldes Alexandra Liliana,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Stoica Larisa Ionela, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Mirea Eva Irina, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Rad Maria, incepand cu data
de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Constantin Virginia, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Ursa Romita, incepand cu
data de 01 martie 2020

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Cionadi Angela, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Cozma Petru, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Mititelu Andrei Ioan,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Petricele Adrian Corin,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Han Ovidiu Gabriel,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Baneasa Petru Dan, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Lazar Liviu Alin, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Bexa Nicolae, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Calance Roxana Gabriela,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Ratiu Marcel Calin,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Draghici Denisa Aneta,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Hulpoi Laura Liliana Stefana,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Sdira Roxana Andreea,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Popa Liliana, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Ciripoiu Dumitru Iosif,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Danc Gabriela Mihaela,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Minoiu Cristina, incepand cu
data de 01 martie 2020

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Serviciul
umane
Primar
28 februarie Directia de
sociala
Primar
28 februarie Directia de
sociala

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Popa Florin, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Aresan Sandu, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Dospin Gheorghe, incepand
cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Beanga Madalina Roberta,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Basaraba Maria Doina,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Pahontiu Mihai, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Mihesan Mihai Lucian,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Florea Melania Mariana,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Abusan Ioan, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Siklodi Robert, incepand cu
data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Lapadus Marius Valentin,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Ilie Florin, incepand cu data
de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Sorinca Sorin Gheorghe,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Popa Cristian Petrisor,
incepand cu data de 01 martie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Goia Emil Silviu, incepand
cu data de 01 martie 2020

Incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne,
asistenta cărbuni, combustibili petrolieri si recuperarea sumelor incasate
necuvenit de catre familia numitei Tucor Delia
asistenta

Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
copilului Caldaras Marinela Elisa de familia sa

330

Primar
28 februarie Serviciul
umane

resurse Avansarea in gradatia 4 a doamnei Muller Ildiko

331

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

332

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

333

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

334

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

335

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

336

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

337

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

338

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

339

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

340

02 martie

Primar
Serviciul achizitii

341

02 martie Primar

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii:
"Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Biserica
Penticostala Emanuel - Deva"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii:
"Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Biserica Sfantul
Ierarh Vasile Cel Mare - Parohia Deva III"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii:
"Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Biserica Crestina
Baptista Sfanta Treime - Deva, str. M. Kogalniceanu, nr.14"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de
investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public Primaria municipiului Deva"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de furnizare, de tehnica de calcul si
componente IT
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru proiectare si executie lucrari la obiectivul
de investitii Amenajare platforma in zona blocului 12A, in
municipiul Deva, B-dul Nicolae Balcescu"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor topografice in cadrul
Programului National de Cadastru si Carte Funciara demarat de
catre ANCPI in scopul inregistrarii gratuite a 724 de imobile municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de panouri din material tip bond
rezistent la exterior necesar parcarilor rezidentiale din municipiul
Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de
investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public Biserica Sfantul Mare Mucenic Mina - Parohia Deva X"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de
investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public Biserica Crestina Baptista Sfanta Treime" din municipiul Deva Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
data de 03 martie 2020 (intre orele 08.00-13.00) -(primar Pogocsan Ferdinand)
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346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la ajutorul
Primar
pentru incalziea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,
02 martie Directia de asistenta
pentru perioada 1 martie 2020-31 martie 2020, in favoarea numitei
sociala
Tucor Delia
Primar
Incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne,
02 martie Directia de asistenta cărbuni, combustibili petrolieri si recuperarea sumelor incasate
sociala
necuvenit de catre numita Varga Florentina
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței
02 martie Directia de asistenta cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si recuperarea sumelor
sociala
incasate necuvenit de catre familia numitei Caldarar Elena
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței
02 martie Directia de asistenta cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si recuperarea sumelor
sociala
incasate necuvenit de catre familia numitei Muntean Elena
Primar
Incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne,
02 martie Directia de asistenta cărbuni, combustibili petrolieri si recuperarea sumelor incasate
sociala
necuvenit de catre familie numitei Crisan Edera Alexandra
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Pasca Stelian,
02 martie Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Lovasz
02 martie Directia de asistenta
Levente, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Cioran Lucian
02 martie Directia de asistenta
Gheorghe, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Stefan
02 martie Directia de asistenta
Gheorghe, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Giangu
02 martie Directia de asistenta
Aurelia, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Jurca Marioara,
02 martie Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Cojocaru Ana,
02 martie Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Malea
02 martie Directia de asistenta
Paraschiva, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Abrudean
02 martie Directia de asistenta Viorina Lacramioara, pentru fiica sa minora, Petruse Anemona
sociala
Raluca, persoana cu handicap grav
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Burza Adriana
02 martie Directia de asistenta Roxana, pentru fiul sau minor, Burza Alex Mathias, persoana cu
sociala
handicap grav
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Igna Traian,
02 martie Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Nagy Ioan,
02 martie Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala

359

02 martie

360

02 martie

361

02 martie

362

02 martie

363

02 martie

364

02 martie

365

02 martie

366

02 martie

Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Serviciul
umane

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Tat Teodor,
persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Nicolaescu
Nicolae, persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Rad Aurel,
persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Lutu Ioan,
persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Fodorean Felicia,
persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Badoi Elisabeta
Veturia, persoana cu handicap grav

asistenta

Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului Borca
Gheorghe Ioan

resurse

Incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor consemnat in
scris, al doamnei Dobrean Corina Marinela
Modificarea autorizatiei nr.273 pentru executarea serviciului public
de transport persoane/bunuri in regim de taxi atribuita
transportatorului autorizat Penta Diatax SRL datorita inlocuirii
managerului de transport si schimbarea adresei sediului social,
urmand eliberarea unei autorizatii de transport cu un continut
modificat
Modificarea autorizatiei nr.314 pentru executarea serviciului public
de transport persoane/bunuri in regim de taxi atribuita
transportatorului autorizat Fly Taxi Vip SRL datorita inlocuirii
managerului de transport si eliberarea unei autorizatii de transport
cu un continut modificat
Modificarea autorizatiei nr.249 eliberata pentru executarea
serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi
atribuita transportatorului autorizat Nuti Divers SRL datorita
inlocuirii administratorului societatii, a managerului de transport si
eliberarea unei autorizatii de transport cu un continut modificat
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.282, apartinand transportatorului
autorizat Silvica Soft Trans SRL pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.41, apartinand transportatorului
autorizat Dany Travel 2004 SRL pentru o perioada de 5 ani

367

Primar
02 martie Serviciul
UMMSCUP

368

Primar
02 martie Serviciul
UMMSCUP

369

Primar
02 martie Serviciul
UMMSCUP

370

Primar
02 martie Serviciul
UMMSCUP

371

Primar
02 martie Serviciul
UMMSCUP

372

Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Stoian Ioan
03 martie Directia de asistenta
Nicolae
sociala

373

374

375
376

377

378
379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Nicoara
03 martie Directia de asistenta
Adrian
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Dan
03 martie Directia de asistenta
Antoanela
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Iuhasz
03 martie Directia de asistenta
Cristina Fanica
sociala
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
04 martie Primar
perioada 05-06 martie 2020 (primar - Pogocsan Ferdinand)
Desemnarea persoanelor care sa asigure, pe teritoriul municipiului
Primar
Deva, masurile necesare impuse prin "Planul de masuri pentru
04 martie Birou situatii de
gestionarea infectiilor cu Coronavirus Covid-19 pe teritoriul
urgenta
judetului Hunedoara"
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
04 martie Primar
perioada 05-06 martie 2020 (secretar - Mura Oana)
Primar
Numirea doamnei Miclaus Cristina Violeta in functia publica de
04 martie Serviciul
resurse
executie definitiva
umane
Primar
Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
05 martie Directia de asistenta
copilului Caldaras Adina Roxana de familia sa
sociala
Primar
Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
05 martie Directia de asistenta
copilului Mocan Ana Maria Denisa de parintii sai
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social in favoarea numitului
05 martie Directia de asistenta
Padurean Cornel Avram
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social in favoarea numitului
05 martie Directia de asistenta
Stoichici Petru
sociala
Primar
Acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete
05 martie Directia de asistenta
sociale pentru copilul minor, din familia numitei Caslarov Lulugi
sociala
Primar
Declararea vehiculului marca Lancia Lybra de culoare neagra ca
05 martie Directia
politia
fiind abandonat
locala
Primar
Incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al
05 martie Serviciul
resurse
domnului Oprean Nicolaie Visalon
umane
Primar
Stabilirea salariului lunar al doamnei Miclaus Cristina Violeta,
05 martie Serviciul
resurse
incepand cu drepturile salariale ale lunii martie 2020
umane
Primar
Stabilirea salariului lunar al doamnei Corpade Alexandra Cristina,
05 martie Serviciul
resurse
incepand cu drepturile salariale ale lunii martie 2020
umane
Primar
Stabilirea salariului lunar al doamnei Onea Alexandra Cristina,
05 martie Serviciul
resurse
incepand cu drepturile salariale ale lunii martie 2020
umane

390

05 martie

391

05 martie

392

05 martie

393

05 martie

394

05 martie

395

05 martie

396

05 martie

397

05 martie

398

05 martie

399

05 martie

400

05 martie

401

05 martie

402

05 martie

403

05 martie

404

05 martie

405

05 martie

406

05 martie

Primar
Serviciul
umane
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala

Acordarea majorarii salariale pentru activitatea desfasurata in
resurse cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile in luna februarie 2020
asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Ilies Petrea, persoana cu
handicap grav

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Balan Calin Viorel,
persoana cu handicap grav

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Surugiu Adrian, persoana
cu handicap grav

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Plescan Vasile, persoana
cu handicap grav

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Stoian Ioan Nicolae,
persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei
Costache, persoana cu handicap grav

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Vas Melchior, persoana
cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Roastas Robert,
persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ciucur Melania,
persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Comirgean
Florentina Denisa, persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Lazar Veronica,
persoana cu handicap grav

lunare domnului Lazar

Incetarea indemnizatiei lunare doamnei Mihaiescu Amalia
asistenta Cerasela, pentru fiul sau minor, Mihaiescu Diego Raul, persoana cu
handicap grav
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Mihaiescu Andrei Dan,
asistenta pentru fiul sau minor, Mihaiescu Diego Raul, persoana cu handicap
grav
asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Tudor Maria, persoana cu
handicap grav

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Fodor Maria, persoana cu
handicap grav

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Alic Letitia, persoana cu
handicap grav

407

05 martie

408

05 martie

409

05 martie

410

05 martie

411

06 martie

412

06 martie

413

06 martie

414

06 martie

415

06 martie

416

09 martie

417

09 martie

418

09 martie

419

11 martie

420

11 martie

421

11 martie

422

11 martie

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Joldis Catrina, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Marcu Ileana, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Negrea Ruxandra,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Hentiu Gheorghita,
persoana cu handicap grav

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de Servicii pentru elaborare studii de
Serviciul achizitii fezabilitate pentru "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes
public" - 15 obiective
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de furnizare prin inchiriere a 4 toalete
Serviciul achizitii
mixte automate racordabile
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
Primar
extraordinara pentru data de 10 martie 2020
Modificarea Dispozitiei nr.454/2019 privind numirea echipei de
Primar
proiect pentru implementarea proiectului "Cresterea eficientei
Serviciul programe
energetice a blocului de locuinte P3, Aleea Motilor din municipiul
dezvoltare
Deva" Cod Smis 120896
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
perioada 09-11 martie 2020 (primar - Pogocsan Ferdinand)
Primar
Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social, stabilit in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitului Lacatus Adrian
sociala
Primar
Incetarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitei
Directia de asistenta
Cordoan Viorica
sociala
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan an fabricatie 2008 cu
numar de inmatriculare HD-58-ATP apartinand transportatorului
autorizat Teo Transprint SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.150
Primar
Serviciul
cu autovehiculul marca Renault Symbol an fabricatie 2010, numar
UMMSCUP
de identificare VF1LBN00544193692 pastrandu-se acelasi numar
de inmatriculare si eliberarea unei noi autorizatii taxi
corespunzatoare
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii,
Primar
pe baza de comanda, a produselor materiale igienico-sanitare
Serviciul achizitii
necesare pentru gestionarea infectiilor cu COVID-19
Primar
Numirea comisiei de evaluare si implementare a proiectelor depuse
Serviciul
in procesul de bugetare participativa 2020
informatica
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Toader Petru,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Surubaru
Directia de asistenta
Adriana, persoana cu handicap grav
sociala

423

11 martie

424

11 martie

425

11 martie

426

11 martie

427

11 martie

428

12 martie

429

12 martie

430

12 martie

431

12 martie

432

12 martie

433

12 martie

434

13 martie

435

13 martie

436

13 martie

437

13 martie

Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Serviciul
umane

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Lolea Elena,
persoana cu handicap grav

asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Borasteanu Aristide, persoana cu handicap grav

asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei Delie
Maria, persoana cu handicap grav

asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei Seres
Elisabeta, persoana cu handicap grav

resurse

Constatarea suspendarii raportului de serviciu, din initiativa
functionarului public, al domnului Demea Adrian

Modificarea Dispozitiei nr.2000/2019 privind nominalizarea
Primar
persoanelor care fac parte din Grupul tinta al proiectului
Serv.
programe "Optimizarea proceselor in concordanta cu Strategia pentru
dezvoltare
Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva"
Cod SMIS 126422
Primar
Stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
Serviciul
resurse contestatiilor, la concursul organizat in data de 05 mai 2020 - proba
umane
scrisa
Primar
Numirea domnului Zamfirache Aurel Dorin ca secretar al Comisiei
Serviciul
resurse
locale de ordine publica
umane
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a Serviciilor de dirigentie de santier
Serviciul achizitii
pentru 5 obiective de investitii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vedererea achizitionarii
Primar
directe, pe baza de contract de servicii de spalare si curatare auto
Serviciul achizitii pentru un numar de 22autovehicule din parcul auto al municipiului
Deva
Primar
Constituirea comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite
Serviciul
resurse cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea
umane
mandatului sau a functiei la nivelul Primariei municipiului Deva
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de servicii avand ca obiect Elaborarea
Serviciul achizitii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Treceri de
pietoni inteligente in municipiul Deva
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
perioada 16-29 martie 2020 (primar - 16-18 -Mos, 19-29-Pogocsan
Ferdinand)
Reorganizarea Comitetului local pentru Situatii de urgenta a
Primar
Centrului operativ cu activiate temporara si aprobarea
Birou situatii de
regulamentului privind organizarea, atributiile si functionarea
urgenta
acestora la nivelul municipiului Deva
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Covaci
Directia de asistenta
Viorica Milena
sociala

438

13 martie

439

13 martie

440

13 martie

441

13 martie

442

13 martie

443

13 martie

444

13 martie

445

13 martie

446

13 martie

447

13 martie

448

13 martie

449

450

451

452

453

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Matei
Margareta

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Barsaian
Livia

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Lacatus
Sorin Petru

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Barsaian
Livia

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Vass
Robert Iosif

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Turca
Florin Gheorghita

de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Goia Lucia

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Suciu
Daniela

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Ciurar
Maria

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Prohaska
Emanuela Denis

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Pepenar
Victoria

Primar
13 martie Birou situatii
urgenta

Modificarea Dispozitiei nr.377/2020 privind desemnarea
persoanelor care sa asigure pe teritoriul municipiului Deva,
de masurile necesare impuse prin Planul de masuri pentru gestionarea
infectiilor cu Coronavirus- Covid-19 pe teritoriul Judetului
Hunedoara

Primar
Acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete
13 martie Directia de asistenta
sociale pentru copilul minor, din familia numitei Pogan Cristina
sociala
Primar
Incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al
13 martie Serviciul
resurse
doamnei Joldes Alexandra Liliana
umane
Primar
13 martie Serviciul
umane

16 martie Primar

Incadrarea domnului Depcia Gheorghe Sorin pe durata determinata,
pe durata mandatului Primarului, pe postul de Consilier grad IA in
resurse
cadrul "Compartimentului Cabinetul Primarului" al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pe
durata starii de urgenta (munca la domiciliu-Mos Ovidiu, Pogocsan
Ferdinand, Sarbu Laura, Nutu Silviana)

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

20 martie

Primar
Serviciul achizitii

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vedererea achizitionarii
directe, pe baza de contract de cosuri de gunoi stradale - 200 bucati

Primar
Numirea unei comisii care sa ateste receptia la finalul lucrarilor de
20 martie Serviciul cadastru, marcare a zonelor de parcare rezidentiala de pe raza municipiului
fond funciar
Deva, contractate de catre Municipiul Deva
Modificarea Dispozitiei nr.435/2020 privind asigurarea bunei
23 martie Primar
functionari a Primariei municipiului Deva pentru perioada 16-29
martie 2020 (primar - 16-18 -Mos, 19-22-Pogocsan Ferdinand)
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pe
23 martie Primar
durata starii de urgenta (munca la domiciliu-David Adrian, Mura
Oana, Bena Alin)
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
Primar
24 martie
contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizare trenulut
Serviciul achizitii
turistic NOU, compus din locomotiva si 2 (doua) vagoane
Primar
Rectificarea actului de casatorie nr.488/31.08.1981 (ex.I si II)
24 martie Compartiment stare
privind pe Popa Ilie si Nagy Iren
civila
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
24 martie
directe pe baza de contract a Serviciilor de Dirigentie de santier
Serviciul achizitii
pentru 6 obiective de investitii
Primar
Reluarea activitatii doamnei Mirce Laura in functia publica de
24 martie Serviciul
resurse
executie
umane
Primar
Constatarea suspendarii raportului de serviciu, din initiativa
24 martie Serviciul
resurse
functionarului public, al domanei Lazarut Raluca
umane
Modificarea Dispozitiei nr.452/2020 privind incadrarea domnului
Primar
Depcia Gheorghe Sorin pe durata determinata, pe durata
24 martie Serviciul
resurse mandatului Primarului, pe postul de Consilier grad IA in cadrul
umane
"Compartimentului Cabinetul Primarului" al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva

464

25 martie

Primar
Serviciul achizitii

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea
contractului in vederea achizitionarii de servicii topografice pentru
intocmirea a 5 documentatii topografice in vederea actualizarii unor
date inscise in CF-uri, intabularii si obtinerii CF-urilor de la OCPI,
pentru imobile aflate in proprietatea publica a municipiului Deva

465

Primar
25 martie
Serviciul achizitii

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publicaabonamentelor la presa scrisa
locala pentru anul 2020

466

467

468

Primar
Delegarea domnului Igreti Alexandru Vlad in cadrul "Directiei de
25 martie Serviciul
resurse
Sanatate Publica a Judetului Hunedoara"
umane
Primar
Delegarea doamnei Pacurariu Bianca in cadrul "Directiei de
25 martie Serviciul
resurse
Sanatate Publica a Judetului Hunedoara"
umane
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
25 martie Directia de asistenta
numitei Cosma Anca
sociala

469

470
471
472

473
474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

Primar
Suspendarea dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea numitei
25 martie Directia de asistenta
Lacatus Marcela
sociala
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social si a dreptului la
25 martie Directia de asistenta alocatia pentru sustinerea familiei stabilit in favoarea familiei
sociala
numitei Miron Andreea
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
26 martie Primar
extraordinara pentru data de 30 martie 2020
Modificarea Dispozitiei nr.453/2020 privind asigurarea bunei
26 martie Primar
functionari a Primariei municipiului Deva pe durata starii de
urgenta (munca la domiciliu-Stoica Claudia)
Primar
Stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
26 martie Serviciul resurse
contestatiilor, la concursul organizat in data de 04 mai - proba
umane
scrisa
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
27 martie Primar
data de 30 martie 2020, intre orele 10-12 (primar - Mos)
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de contract, a serviciilor de asigurare CASCO
Primar
27 martie
Serviciul achizitii pentru un numar de 16 autovehicule din parcul auto al Municipiului
Deva
Numirea Comsiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
27 martie
directe pe baza de contract a serviciile directe pe baza de contract a
Serviciul achizitii
serviciilor hoteliere pentru un numar de 20 de camere
Primar
Aplicarea unor masuri prevazute de Decretul Presedintelui
27 martie Serviciul
resurse Romaniei nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe
umane
teritoriul Romaniei
Primar
Stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
Serviciul
resurse
31 martie
contestatiilor, la concursul organizat in data de 7 mai 2020 - proba
umane
scrisa
Constituirea Grupului de lucru pentru distribuirea ajutoarelor
Primar
constand in alimente, persoanelor in varsta de peste 65 ani, precum
31 martie Directia de asistenta
si a altor persoane vulnerabile expuse riscului de infectare cu
sociala
coronavirusul SARS-Cov-2, din municipiul Deva
Constituirea Grupului de lucru pentru distribuirea de produse si
bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si
Primar
31 martie Directia de asistenta animalelor de companie/domestice, pentru persoanele in varsta de
sociala
peste 65 ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, din
municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
01 aprilie
directe, pe baza de comanda de materiale igienico-sanitare necesare
Serviciul achizitii
pentru gestionarea infectiilor cu Corona Virus Covid-19
Primar
01 aprilie Serviciul
umane

Completarea Dispozitiei nr.477/2020 privind aplicarea unor masuri
resurse prevazute de Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020
privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Kovaci
03 aprilie Directia de asistenta
Anamaria Alexandra
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor de banesc de urgenta pentru numita Magyari
03 aprilie Directia de asistenta
Ramona
sociala

485

03 aprilie

486

03 aprilie

487

03 aprilie

488

03 aprilie

489

03 aprilie

490

03 aprilie

491

03 aprilie

492

03 aprilie

493

06 aprilie

494

06 aprilie

495

06 aprilie

496

06 aprilie

497

07 aprilie

498

08 aprilie

499

08 aprilie

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Birou administrare
parc auto
Primar
Serviciul
resurse
umane

Acordarea unui ajutor de banesc de urgenta pentru numita Lata
Eugenia
Acordarea unui ajutor de banesc de urgenta pentru numita
Besleaga Eugenia
Acordarea unui ajutor de banesc de urgenta pentru numita Kovaciu
Natalia
Acordarea unu ajutor de banesc de urgenta pentru numita Furdui
Olivia
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Levca Zina
Aprobarea planului de servicii pentru instituirea masurii
supravegherii specializate pentru minora Bacrau Gabriela Elena

Modificarea Dispozitiei nr.6/2019 privind stabilirea consumului
lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate in dotarea
parcului auto al Municipiului Deva
Abrogarea Dispozitiei nr.169/2020 privind organizarea examenului
de promovare in grad profesional al functionarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva
Numirea echipei de management a proiectului "Planificare
Primar
strategica in Municipiul Deva pe termen mediu si lung si acces mai
Serviciul programe
facil al cetatenilor la servicii publice gestionate partajat de catre
dezvoltare
UAT Municipiul Deva", cod SMIS 135237
Primar
Numirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului
Serviciul programe "Construirea traseului pentru biciclisti pe Bulevardul Decebal,
dezvoltare
Bulevardul 22 Decembrie si zona adiacenta" cod SMIS 125413
Numirea echipei de implementare si monitorizare a proiectului
Primar
"Reabilitare/reconversie/extindere/construire
infrasctructura
Serviciul programe educationala in Deva, Aleea Viitorului, nr.9, in vederea
dezvoltare
modernizarii si echiparii infrastructurii educationale pentru
educatia timpurie prescolara" cod SMIS 125418
Modificarea Dispozitiei nr.1228/2019 privind numirea echipei de
Primar
management a proiectului "Constructii gradinite Regiunea Vest Serviciul programe
Gradinita cu program normal Deva - Zona Orizont 2, judet
dezvoltare
Hunedoara"
Primar
Modificarea Dispozitiei nr.312/2020 privind stabilirea salariului
Serviciul
resurse lunar al doamnei Minoiu Cristina, incepand cu data de 01 martie
umane
2020
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 08 aprilie 2020, incepand cu ora 08-12.00 (primarPogocsan Ferdinand)
Primar
Acordarea majorarii salariale pentru activitatea desfasurata in
Serviciul resurse
cadrul echipelor de proiectele finanatate din fonduri europene
umane
nerambursabile in luna martie 2020

500

08 aprilie

501

08 aprilie

502

08 aprilie

503

08 aprilie

504

08 aprilie

505

08 aprilie

506

08 aprilie

507

08 aprilie

508

08 aprilie

509

08 aprilie

510

08 aprilie

511

08 aprilie

512

08 aprilie

513

08 aprilie

514

08 aprilie

Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.479/2020
privind constituirea Grupului de lucru pentru distribuirea
Primar
Directia de asistenta ajutoarelor constand in alimente, persoanelor in varsta de peste 65
sociala
ani, precum si a altor persoane vulnerabile expuse riscului de
infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2, din municipiul Deva
Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.480/2020
privind constituirea Grupului de lucru pentru distribuirea de
Primar
produse si bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor
Directia de asistenta
si animalelor de companie/domestice, pentru persoanele in varsta
sociala
de peste 65 ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, din
municipiul Deva
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Cucu Sultana,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Manea Traian Paul,
Directia de asistenta pentru fiul sau minor, Manea David Andrei, persoana cu handicap
sociala
grav
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ciama Elena,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ciuca Raveca,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Plescan Vasile,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei
Directia de asistenta
Forgacs Maria, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Molfa Garofita, pentru
Directia de asistenta
fica sa minora, Ciurar Jessica Gabrielle, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Molnar Iulina, persoana
Directia de asistenta
cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Patrascoiu Rodica ,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Directia de asistenta
Gavrus Ioan, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei
Directia de asistenta
Ungureanu Silvia, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Laslau Leonora, persoana
Directia de asistenta
cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Cazacu Samfira, persoana
Directia de asistenta
cu handicap grav
sociala

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Parau Marian Ioan,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Vicovan Petru,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Urs Didina, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Stan Victor, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Truta Veronica, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Motoi Mioara, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Capsa Florin
Petru, persoana cu handicap grav

515

08 aprilie

516

08 aprilie

517

08 aprilie

518

08 aprilie

519

08 aprilie

520

08 aprilie

521

08 aprilie

522

Primar
10 aprilie
Serviciul achizitii

523

10 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

524

10 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

525

10 aprilie

526

Primar
10 aprilie Serviciul
UMMSCUP

527

528

529

530

531

Primar

Primar
10 aprilie Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
10 aprilie Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
10 aprilie Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
10 aprilie Serviciul evidenta
persoanelor
Primar
10 aprilie Serviciul evidenta
persoanelor

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea
contractului in vederea achizitionarii de servicii topografice pentru
intocmirea a 7 documentatii topografice in vederea actualizarii unor
date inscise in CF-uri, intabularii si obtinerii CCF-urilor de la
Numirea unei comisii de evaluare a ofertelor in vederea
achizitionarii directe, pe baza de contract a serviciului informatic
integrat de eliberare, incasare si gestiune a autorizatiilor de acces
tonaj
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de contract de servicii furnizare gaze naturale
Convocarea Consiliului local al municipiului deva in sedinta
ordinara pentru data de 16 aprilie 2020
Reinoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului
de transport persoane/bunuri in regim taxi si prelungirea
Autorizatiei taxi nr.177 apartinand transportatorului autorizat
Mihail Suraj I.I pentru o perioada de ani
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorelui BuzaTatiana
Voichita
Instituirea masurii de ocrotire a curaterei pentru minora Buzatu
Ariana Nicola
Aprobarii darii de seama pe anul 2019 a tutorelui Varo Rozalia
Rectificarea actului de deces nr.869/23.09.2019( ex.1 si II) privind
pe Varda Sasana Maria
Rectificarea actului de deces nr.221/23.12.1946 ( exI si II) privind
pe Coanda Andrei

532

10 aprilie

533

10 aprilie

534

10 aprilie

535

10 aprilie

536

10 aprilie

537

10 aprilie

538

10 aprilie

539

10 aprilie

540

10 aprilie

541

10 aprilie

542

10 aprilie

543

10 aprilie

544

10 aprilie

545

13 aprilie

546

13 aprilie

547

13 aprilie

548

13 aprilie

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Cearnau
Maria, persoana cu handicap

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Dragan Petru,
persoana cu handicap

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ursula Ilona
Agnes, persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Bara Ioan,
persoana cu handicap

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Pampau
Adrian Ioan, persoana cu handicap

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Danci Mihaela
de asistenta pentru fiul sau minor Danci David Gabriel persoana cu handicap
grav
de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Goia Lucia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei
Eleonora, persoana cu handicap grav

lunare doamnei Vagalau

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei
Andrada, persoana cu handicap grav

lunare doamnei Flutur

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului bedea Dorin
Aurel, persoana cu handicap

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
de asistenta pentru sustinerea familiei in favoarea familiei numitei Caslarov
Mandra
de asistenta

Stabilirea dreptiului la ajutorul social in favoarea numitei Cornea
Gabriela Maria

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
de asistenta pentru sustinerea familiei in favoarea familiei numitei Kovaci
Anamaria Alexandra
de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Florescu
Dorin Constantin

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Pregel
Anton

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Dobra
Daniela Maria

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Bogdan
Nicolae

549

Primar
13 aprilie Serviciul
administrativ

550

15 aprilie

551

15 aprilie

552

15 aprilie

553

15 aprilie

554

15 aprilie

555

15 aprilie

556

15 aprilie

557

16 aprilie

558

16 aprilie

559

16 aprilie

560

16 aprilie

561

16 aprilie

562

16 aprilie

563

16 aprilie

Acceptarea unei donatii de masti chirurgicale si costume de
protectie
Desemnarea expertului pentru gestionarea probei suplimentare
Primar
precum si a expertului responsabil cu solutionarea eventualelor
Serviciul
resurse contestatii la concursul de ocupare a postului vacant de politist
umane
local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul
Compartimentului operatori trafic, supraveghere al Serviciului
Primar
Desemnarea expertului pentru gestionarea probei suplimentare la
Serviciul
resurse concursul de ocupare a postului vacant de politist local, clasa III,
umane
grad profesional asistent - 4 mai 2020 proba suplimentara sportiva
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect executie lucrari si
Primar
servicii de asistenta tehnica din partea proiectatntului pentru
Serviciul achizitii
proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte P3,
Aleea Motilor din municipiul Deva" cod SMIS 120896
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de dirigentie de santier
Primar
pentru proiectul "Reabilitarea si echiparea infrastructurii
Serviciul achizitii
educationale a Colegiului Tehnic Transilvania din municipiul
Deva" cos SMIS 120477
Primar
Aprobarea darii de seama a tutorelui Girbovean Ruxanda pe anul
Compartimentul
2019
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorelui Nandra Valeriu
autoritate tutelara
Primar
Incuviintarea ca minorul Kelly Jack Mihai sa vanda cota de 3/8
Compartiment
parte detinuta dintr-un imobil
autoritate tutelara
Primar
Serviciul
resurse Unele masuri de organizare a activitatii institutiei
umane
Primar
Serviciul
resurse Masuri de organizare a activitatii institutiei
umane
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a unui aparat GPS pentru masuratori
Serviciul achizitii
topografice
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda de echipament de reprimare a
Serviciul achizitii
revoltelor-spray dispersant (lacrimogen)
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Kozak
Directia de asistenta
Iuliana
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Pintican
Directia de asistenta
Florica
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Mura
Directia de asistenta
Angelica
sociala

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Rezmives
16 aprilie Directia de asistenta
Mioara
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Chirila
16 aprilie Directia de asistenta
Veronica
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Locsei
16 aprilie Directia de asistenta
Dezideriu
sociala
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
Primar
contractului de furnizare pentru cartuse toner si cartuse cerneala
21 aprilie
Serviciul achizitii pentru imprimante, role, film si ribon pentru fax, necesare pentru
buna desfasurare a activitatii Primariei Municipiului Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
21 aprilie
directe, pe baza de comanda, de materiale igienico-sanitare
Serviciul achizitii
necesare pentru gestionarea infectiilor cu Corona Virus Covid-19
Modificarea Dispozitiei nr.495/2020 privind numirea echipei de
implementare
si
monitorizare
a
proiectului
Primar
"Reabilitare/reconversie/extindere/construire
infrasctructura
21 aprilie Serviciul programe
educationala in Deva, Aleea Viitorului, nr.9, in vederea
dezvoltare
modernizarii si echiparii infrastructurii educationale pentru
educatia timpurie prescolara" cod SMIS 125418
Primar
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorelui Pleter Elena
21 aprilie Compartimentul
Magdalena
autoritate tutelara
Primar
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorelui Lungu
21 aprilie Compartimentul
Lacramioara
autoritate tutelara
Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Joldes Alexandra
Primar
Liliana pe perioada detasarii din cadrul Directiei de asistenta
21 aprilie Serviciul
resurse
sociala Deva - Serviciul administrare fond locativ - Biroul
umane
administrarea si exploatarea locuintelor in cadrul Compartimentului
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Barbu
22 aprilie Directia de asistenta
Cristian
sociala
Primar
Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social, stabilit in
22 aprilie Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Caslarov Lulugi
sociala
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
23 aprilie
directe, pe baza de contract de furnizare, de apa plata imbuteliata in
Serviciul achizitii
recipiente de 19 l, cu dozatoare de apa incluse
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Popa Traian, persoana cu
23 aprilie Directia de asistenta
handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Bota Radu Olimpiu,
23 aprilie Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Muntean Romulus,
23 aprilie Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Antal Aurica, persoana cu
23 aprilie Directia de asistenta
handicap grav
sociala

Convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Deva in
sedinta extraordinara pentru data de 24 aprilie 2020
Organizarea examenului de promovare in grad profesional al
Primar
functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Serviciul
resurse
Primarului municipiului Deva si Directiei publice locale de
umane
evidenta persoanelor si stare civila Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a Serviciilor de Dirigentie de santier
Serviciul achizitii pentru obiectivul de investitii "Amenajare canalizare pluvialastrada Atelierelor"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a Serviciilor de Dirigentie de santier
Serviciul achizitii
pentru obiectivul de investitii
Primar
Incetarea delegarii doamnei Pacurariu Bianca in cadriul Directiei de
Serviciul
resurse
sanatate publica a judetul Hunedoara
umane
Primar
Incetarea delegarii domnului Igreti Alexandru Vlad in cadrul
Serviciul
resurse
Directiei de sanatate publica a judetului Hunedoara
umane
Primar
Aprobarea virarii pe credite bugetare si a modificarii pe trimestre in
Serviciul financiar
cadrul unor capitole bugetare
contabilitate
Primar
Aprobarea darii de seama a tutorului Furo Lenuta Maria pe anul
Compartimentul
2019
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Danciu Maria
autoritate tutelara
Primar
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Bura Maricica
Compartimentul
pentru fiul Bura Marius Claudiu
autoritate tutelara
Primar
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Bura Maricica
Compartimentul
pentru fiul Bura OliverRaul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Manea Livia
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Feieran Mihai
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Gulyas Maria
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Haizer Monica
autoritate tutelara
Primar
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Popa Adriana
Compartimentul
Emilia
autoritate tutelara
Primar
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Berevoescu
Compartimentul
Andreea Bianca
autoritate tutelara

580

23 aprilie Primar

581

23 aprilie

582

24 aprilie

583

24 aprilie

584

24 aprilie

585

24 aprilie

586

28 aprilie

587

29 aprilie

588

29 aprilie

589

29 aprilie

590

29 aprilie

591

29 aprilie

592

29 aprilie

593

29 aprilie

594

29 aprilie

595

29 aprilie

596

29 aprilie

597

598

Primar
29 aprilie Serviciul
umane
Primar
30 aprilie Serviciul
umane

Transformarea unei functii publice temporar vacante de Consilier
resurse juridic, clasa I, grad profesional asistent, pentru perioada vacantarii
temporare a postului
resurse

599

Primar
30 aprilie
Serviciul achizitii

600

30 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

601

30 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

602

30 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

603

30 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

604

30 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

605

Primar
30 aprilie Serviciul
UMMSCUP

606

30 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

607

30 aprilie

Primar
Serviciul achizitii

608

Primar
30 aprilie Serviciul
UMMSCUP

Incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor consemnat in
scris al domnului Birau Mircea Catalin
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea
serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului
si executie lucrari pentru obiectivul de investitie iluminat
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea
serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului
si executie lucrari pentru obiectivul de investitiei Iluminat
arhitectural pe cladiri de interes public Biserica penticostala
Muntele Sionului din municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, de materiale igienico sanitare cu
privire la masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID
19
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de
investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public Biserica Ortodoxa din Archia"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de
investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public Biserica Sf Ierarh Nicolae - Parohia Cristur"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de
investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public Parohia Romano Catolica nr.1 Deva
Cesionarea partiala a contractului de atribuire in gestiune a
serviciului de transport in regim de taxi si distribuirea autorizatiei
taxi nr.34 de la Astral Taxi SRL la RDK Centrum Taxi SRL prin
Cristea Ioan Radu
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii:
Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Biserica Ortodoxa
din Barcea Mica
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii:
Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Parohia RomanoCatolica Cristur
Inlocuirea reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor in judetul Hunedoara" (Davidescu Mircea)

609

610

Primarul
30 aprilie Serviciul resurse
umane
04 mai

611

04 mai

612

04 mai

613

04 mai

614

05 mai

615

05 mai

616

05 mai

617

05 mai

618

06 mai

619

06 mai

620

06 mai

621

06 mai

622

06 mai

623

06 mai

624

06 mai

625

06 mai

Primar
Serviciul achizitii
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primar
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala

Modificarea Dispozitiei nr.429/2020 privind stabilirea comisiei de
concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, la concursul
organizat in data de 05 mai 2020 - proba scrisa
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de audit financiar extern
aferente proiectului "Modernizarea sistemului de transport public
local prin reabilitarea infrastructurii aferente"
Aprobarea darii de seama a tutorelui But Aurora pentru anul 2019
Aprobarea darii de seama pe anul 2018 si anul 2019 a tutorelui
Stroia Sorin Valentin
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorelui Kasler Ecaterina
Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului Pregel
Anton
Incetarea dreptului la ajutor social stabilit in favoarea numitei Lazar
Elisabeta
Acordarea majorarii salariale pentru activitatea desfasurata in
cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile in luna aprilie 2020
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
extraordinara pentru data 11 mai 2020
Aprobarea darii de seama pentru perioada 2018-2019 a tutorelui
Carciumaru Sanda
Aprobarea darii de seama pentru perioada 2018-2019 a tutorelui
Stoica Camelia
Aprobarea darii de seama pentru perioada anul 2018 a tutorelui
Hentiu Cornelia Anica
Aprobarea darii de seama pentru anul 2018 ( Ciuca Corina
Manuela)
Incetarea promovarii temporare a doamnei Bartha Ana-Anemona in
functia publica de conducere de Sef serviciu
Reluarea activitatii doamnei Iurcut Adina Larisa in cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Deva
Respingerea cererii pentru acordarea dreptului la ajutorul social,
domnului Florescu Dorin Constantin
Propunerea stabilirii dreptului la ajutorul social, in favoarea
numitului Bogdan Nicolae

626

06 mai

627

06 mai

628

06 mai

629

07 mai

630

07 mai

631

07 mai

632

07 mai

633

07 mai

634

07 mai

635

07 mai

636

07 mai

637

07 mai

638

07 mai

639

07 mai

640

07 mai

641

07 mai

Primar
Propunerea stabilirii dreptului la ajutorul social, in favoarea
Directia de asistenta
numitei Schiopoaiei Ramona Retas
sociala
Primar
Propunerea stabilirii dreptului la ajutorul social, in favoarea
Directia de asistenta
numitei Gabor Crucita
sociala
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan an fabricatie 2010,
numar de inmatriculare HD-10-CVS apartinand transportatorului
Primar
autorizat Devatax Rapid S.R.L, detinator al Autorizatiei Taxi
Serviciul
nr.170 cu autovehiculul marca Fiat Linea an fabricatie 2010, numar
UMMSCUP
identificare ZFA32300003100835, numar de inmatriculare HD-13BJM si eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Primarul
Constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu, pentru
Serviciul resurse
incapacitate temporara de munca al domnului Savu Costica-Marcel
umane
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Muntean Ana,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Herci Delia
Directia de asistenta
Mirela, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Fabian Viorica,
Directia de asistenta
perosana cu handicap grav
sociala
Primar
Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Directia de asistenta
Dobrei Cornel, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doanei Nicula
Directia de asistenta
Florica, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ungur Lucia,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Lupulescu
Directia de asistenta
Mariana, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Todea Anamaria
Directia de asistenta
Camelia, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Medrea Minerva,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei
Directia de asistenta
Seulean Todorica, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Stolnicu
Directia de asistenta
Constantin, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Dobrota Maria
Directia de asistenta
Viorica, persoana cu handicap grav
sociala

642

07 mai

643

07 mai

644

07 mai

645

08 mai

646

08 mai

647

08 mai

648

08 mai

649

08 mai

650

08 mai

651

08 mai

652

08 mai

653

08 mai

654

655

Primar
Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social si modificarea
Directia de asistenta cuantumului dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
sociala
stabilite in favoarea familiei numitei Dan Seidra
Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.942/2018,
privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv
propriu in cadrul Primariei municipiului Deva, precum si
Primar
desemnarea persoanelor care acorda viza de "bun de plata" si
Serviciul financiar
"certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii"/avizat
pentru angajammentele din care deriva drepturi sau obligatii
patrimoniale, cu modificarile si completarile ulterioare
Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.216/2020,
privind desemnarea membrilor comisiei in vederea stabilirii
Primar
intinderii prejudiciului ca urmare a masurilor dispuse la punctele
Serviciul financiar
II.2 si II.10 prin Decizia nr.100/2017 emisa de catre Directorul
Camerei de Conturi a judetului Hunedoara
Primar
Aprobarea metodologiei de distribuire a mastilor de protectie de
Serviciul
unica folosinta catre persoanele din muncipiul Deva, localitatea
administrativ
componenta si satele apartinatoare
Numirea comisiei de evaluare aofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda a serviciilor de publicitate in presa
Serviciul achizitii audiovizuala - reportaj informativ- in vederea informarii cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Primarul
Numirea doamnei Carmazan Georgiana Manuela in functia publica
Serviciul resurse
de executie
umane
Primarul
Serviciul resurse
Numirea domnului Vizitiu Andrei in functia publica de executie
umane
Primarul
Suspendarea raportului de serviciu din initiativa functionarului
Serviciul resurse
public al doamnei Iurcut Adina Larisa
umane
Primarul
Promovare temporara a doamnei Bartha Ana Anemona in functia
Serviciul resurse
publica de conducere de sef serviciu
umane
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Cojocaru
Directia de asistenta
Nicoleta-Maria
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Ancuta
Directia de asistenta
Sofia Fica
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Sibisan Ion
Directia de asistenta
Marin
sociala

08 mai

Modificarea
Dispozitiei
Primarului
Municipiului
Deva
Primar
nr.1910/2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru ducerea
Directia de asistenta
la indeplinire a Programului Operational Ajutorarea Persoanelor
sociala
Defavorizate (POAD) 2019-2021 la nivelul municipiului Deva

08 mai

Primar
Serviciul
informatica

Modificarea Dispozitiei nr.420/2020 pentru numirea comisiei de
evaluare si implementare a proiectelor depuse in procesul de
Bugetare Participativa 2020

Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara

656

08 mai

657

08 mai

658

08 mai

659

08 mai

Primar
Serviciul achizitii

660

08 mai

Primar
Serviciul achizitii

11 mai

Primarul
Serviciul resurse
umane

Constatare incetarii de drept a contractului de munca a domnului
Cozma Petru pentru pensionare

662

11 mai

Primar
Serviciul achizitii

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda a serviciilor de reinoire certificate
digitale calificate (6 bucati)

663

12 mai

Primar
Serviciul
UMMSCUP

Modificarea Dispozitiei nr.903/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare pentru numirea unei comisii care sa ateste receptia zilnica
a lucrarilor de salubrizare cai publice in municipiul Deva

661

664

13 mai

Primar
Serviciul achizitii

665

13 mai

Primar
Serviciul achizitii

666

13 mai

Primar
Serviciul achizitii

667

14 mai

Primar
Serviciul achizitii

668

14 mai

Primar
Serviciul achizitii

669

14 mai

Primar
Serviciul achizitii

670

14 mai

Primar
Serviciul achizitii

Aprobarea darii de seama pentru anul 2019 a tutorelui Hora Tatiana
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorelui Lungu
Lacramioara
Aprobarea darii de seama pentru anul 2018 si 2019 a tutorelui Fruja
Eufrosina
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a Serviciilor de Dirigentie de santier
pentru 7 obiective de investitii
Numirea unei comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul
Modernizarea Aleea Cascadei, lucrari contractate de catre
Municipiul
Deva
in
baza
contractului
de
lucrari
nr.79047/23.08.2019, finantat din Bugetul General al municipiului
Deva, in care sa fie inclus un reprezentant din partea
Inspectoratului de stat in constructii

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda de materiale igienico sanitare cu
privire la masurile de preventie si combatere a raspandirii COVID19
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de comanda, de tunele de dezinfectie cu
pulverizare, ultraviolete si covor umed, cu privire la masurile de
prevenire si combatere a raspandirii COVID-19
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a formularelor tipizate
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de comanda, de etichete autocolante personalizate,
cu privire la masurile de prevenire si combatere a raspandirii
COVID-19
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de comanda, de autocolante delimitatoare, cu
privire la masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID19
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de comanda, de termometre digitale fara contact,
cu infrarosu, necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de comanda, de materiale igienico-sanitare
necasare pentru gestionarea infectiilor cu Corona Virus COVID-19

671

14 mai

672

14 mai

673

15 mai

674

15 mai

675

18 mai

676

19 mai

677

19 mai

678

19 mai

679

19 mai

680

19 mai

681

19 mai

682

19 mai

683

19 mai

684

19 mai

685

19 mai

Primarul
Serviciul resurse
umane
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primarul
Serviciul resurse
umane

Numirea domnului Popa Alexandru Adrian in functia publica
specifica de executie
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Hertz
Bianca Cristina
Promovarea temporara a domnului Davidescu Mircea Ioan in
functia publica de conducere de Director executiv

Modificarea Dispozitiei nr.455/2019 privind numirea echipei de
Primar
proiect pentru implementarea proiectului "Cresterea eficientei
Serviciul programe
energetice a blocului de locuinte A, Bulevardul Iuliu Maniu din
dezvoltare
municipiul Deva" Cod Smis 120396
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea
Primar
serviciilor de Dirigentie de santier la obiectivul de investitii
Serviciul achizitii
"Amenajare platforma in zona blocului 12A, in municipiul Deva, Bdul N. Balcescu, judetul Hunedoara"
Modificarea Anexei nr.2 la Dispozitia nr.645/2020 privind
Primar
aprobarea Metodologiei de distribuire a mastilor de protectie de
Directia de asistenta
unica folosinta catre persoanele din muncipiul Deva, localitatea
sociala
componenta si satele apartinatoare municipiului Deva
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
Primar
contractului de achizitie publica avand ca obiect executia de lucrari
Serviciul achizitii de imterventie constand in "Lucrari de reparatii si intretinere strazi,
alei, trotuare, parcari si drumuri apartinatoare Municipiului Deva"
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Renault Expres, de culoare albastra, fara stapan cu numar de
locala
inmatriculare DJ-15-DNV
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Daewoo Matiz, de culoare rosie, fara stapan cu numar de
locala
inmatriculare B-09-ROC
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Dacia Pick-up, de culoare alba, fara stapan cu numar de
locala
inmatriculare HD-06-XNK
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Dacia Logan, de culoare alba, fara stapan cu numar de
locala
inmatriculare HD-29-LKY
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Fiat Doblo, de culoare alba, fara stapan cu numar de inmatriculare
locala
HD-10-GXX
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Daewoo Cielo, de culoare galbena, fara stapan cu numar de
locala
inmatriculare HD-41-MAR
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Audi de culoare albastra, avand numar de inmatriculare HD-06locala
GMH
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Opel Astra de culoare verde, fara stapan si fara placuta de
locala
inmatriculare

686

19 mai

687

19 mai

688

19 mai

689

19 mai

690

19 mai

691

20 mai

692

21 mai

693

21 mai

694

21 mai

695

21 mai

696

21 mai

697

22 mai

698

22 mai

699

22 mai

700

22 mai

701

22 mai

702

22 mai

Primar
Directia
politia
locala
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala

Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Dacia 1410 de culoare alba, fara stapan si fara placuta de
inmatriculare
Aprobarea darii de seama a tutorelui Fabian Ana pentru perioada
iulie-decembrie 2019
Stabilirea dreptului la ajutorul social in favoarea numitului Lugojan
Virgil Nicolae
Stabilirea dreptului la ajutorul social in favoarea familiei numitei
Moldovan Viorica

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia pentru sustinerea f

Desemnarea comisiei privind predarea imobilului constructie in
Primar
suprafata utila de 173 mp, inscris in CF 60762 -C1-U25, nr.
Serviciul financiar
Cadastral 5152, situat in municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.P,
contabilitate
mezanin, ap.A/1 judetul Hunedoara
Primar
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Serviciul achizitii directe pe baza de contract de vopsele si diluanti
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a serviciilor de telefonie mobila si
Serviciul achizitii
serviciilor de date mobile
Primar
Compartiment stare Rectificarea actului de casatorie nr.151/30.06.2010 privind pe Harmankaya Serd
civila
Convocarea Consiliului local al municipiului deva in sedinta
Primar
ordinara pentru data de 27 mai 2020
Modificarea Dispozitiei nr.1787/2019 pentru numirea echipei de
Primar
proiect pentru implementarea proiectului "Modernizarea sistemului
Serv.
programe
de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente",
dezvoltare
cod SMIS 127928, cu modificarile si completarile ulterioare
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda a serviciilor de publicitate in presa
Primar
audiovizuala (emisiune informativa) in vederea informarii
Serviciul achizitii
cetatenilor despre proiectele municipalitatii
Primar
Aprobarea darii de seama pe anul 2018 a tutorelui Podean Maria
Compartimentul
Valeria
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama generale a tutorelui Podean Maria Valeria
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorelui Gabor Andrei
autoritate tutelara
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Pop Ioan, persoana cu
Directia de asistenta
handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Hrinca Dumitru,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala

703

22 mai

704

22 mai

705

22 mai

706

22 mai

707

22 mai

708

22 mai

709

22 mai

710

22 mai

711

22 mai

712

22 mai

713

22 mai

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Bodea Teodor, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Vid Elena, persoana cu
handicap grav

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Motroc
de asistenta Ramona, pentru fiica sa Motroc Iarina Marina, minora cu handicap
grav
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ardelean
de asistenta Florentina Dana, pentru fiica sa Ardelean Carla Stefania, minora cu
handicap grav
de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Farcas Rozalia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Lorincz Maria,
persoana cu handicap grav

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Horvat Mircse
de asistenta Ioan, pentru fiica sa Horvat Mircse Hanna, minora cu handicap
grav
de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Cioran Adrian,
pentru fiica sa Cioran Ema, minora cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Oancea Ioan,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare
Alexandrina, persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei Visan
Gheorghita, persoana cu handicap grav

714

25 mai

Primar
Serviciul achizitii

715

25 mai

Primar
Serviciul achizitii

716

25 mai

Primar
Serviciul achizitii

717

25 mai

Primar
Serviciul achizitii

doamnei

Pisel

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de audit financiar extern
pentru proiectul "Regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatii marginalizate Zona Streiului si crearea unui centru de
zi pentru servicii de asistenta comunitara", cod SMIS 125415
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de verificare, intretinere si
reparatii imprimante, multifunctionale si copiatoare
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract in vederea achizitionarii de servicii de
verificari si intretinere a "Sistemului de supraveghere video in zona
de actiune urbana a Municipiului Deva"
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect Serviciile de
asistenta tehnica din partea proiectantului aferente proiectului
"Cresterea eficientei energetice a blocului 13A, strada Mihai
Eminescu din municipiul Deva" Cod Smis 117065

718

719

25 mai

Primar
Serviciul achizitii

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii elaborare
documentatii tehnice, PT, DTAC, verificare tehnica, asistenta
tehnica din partea proiectantului, executie lucrari si organizare
santier aferente proiectului "Cresterea eficientei energetice a
blocului de locuinte 60 - Aleea Streiului din municipiul Deva" Cod
Smis 117066

25 mai

Primarul
Serviciul resurse
umane

Incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al
domnului Mititelu Andrei Ioan

720

26 mai

721

26 mai

722

26 mai

723

26 mai

724

26 mai

725

26 mai

726

26 mai

727

26 mai

728

26 mai

729

27 mai

730

27 mai

731

28 mai

Modificarea Dispozitiei nr.451/2019 privind numirea echipei de
Primar
proiect pentru implementarea proiectului "Cresterea eficientei
Serv.
programe
energetice a blocului de locuinte D, Bulevardul Iuliu Maniu din
dezvoltare
municipiul Deva" Cod Smis 120716
Numirea comisiei de receptie, cu caracter permanent, a produselor
Primar
si serviciilor specifice desfasurarii activitatii Biroului ridicari
Serv. ADPP
vehicule din cadrul Serviciului administrarea domeniului public si
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Dasoveanu
Directia de asistenta
Iuliana
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Bertalan
Directia de asistenta
Florica
sociala
Primar
Directia de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Mitru Ioan
sociala
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru Servicii elaborare a documentatiilor
Primar
tehnice PT, DTAC, verificare tehnica, asistenta tehnica din partea
Serviciul achizitii proiectantului, executie lucrari si organizare de santier pentru
proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 8 B-dul Decebal din municipiul Deva" Cod Smis 120393
Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul capitolului 37.10 Primar
"Transferuri voluntare altele decat subventiile", al bugetului
Serviciul financiar
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
contabilitate
venituri proprii
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Avram
Directia de asistenta
Marioara
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Frigel
Directia de asistenta
Terezia
sociala
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala (emisiune de tip informativ in vederea informarii
cetatenilor despre proiectele municipalitatii
Primarul
Reluarea activitatii domnului Savu Costica-Marcel in functia
Serviciul resurse
publica de executie specifica
umane
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract, a furnizarii prin inchiriere echipament
Serviciul achizitii
multifunctional printare/fotocopiere/scanare

732

28 mai

Primar

733

28 mai

Primar
Serviciul achizitii

734

28 mai

Primar
Serviciul achizitii

735

28 mai

Primar
Serviciul achizitii

736

29 mai

Primar
Serviciul achizitii

737

29 mai

Primarul
Serviciul resurse
umane

738

29 mai

739

29 mai

740

29 mai

741

29 mai

742

29 mai

Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
data de 28 mai 2020, intre orele 11.00 - 16.30 (primar- Pogocsan
Ferdinand)
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala (emisiune de tip informativ in vederea informarii
cetatenilor despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe a contractului de lucrari avand ca obiect proiectarea si
executia de lucrari pentru obiectivul de investitie "Treceri de
pietoni inteligente: B-dul Decebal, Str. Marasti, Str. Carpati, B-dul
Dacia, B-dul M. Kogalniceanu, B-dul 22 Decembrie, B-dul 1
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe a contractului de lucrari avand ca obiect proiectarea si
executia pentru obiectivul de investitie "Amenajare parcare pe
Bulevardul Decebal - zona Palat Administrativ, din Municipiul
Deva"
Numirea unei comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul:
"Amenajare capela mortuara in localitatea Cristur" lucrari
contractate de catre municipiul Deva in baza contractului de lucrari
nr.81369/30.08.2019, finantat din Bugetul General al municipiului
Deva, in care sa fie inclus un reprezentant din partea
Inspectoratului de Stat in Constructii
Reluarea activitatii doamnei Borza Doina in functia publica de
executie

Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
data de 29 mai 2020, intre orele 9.00 - 14.00 (primar- Pogocsan
Ferdinand)
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de servicii de productie de filme si
Serviciul achizitii
fotografii de informare
Modificarea Dispozitiei nr.455/2019 privind numirea echipei de
proiect pentru implementarea proiectului `Cresterea eficientei
Primar
Serviciul programe energetice a blocului de locuinte A - B-dul Iuliu Maniu din
municipiul Deva`, cod SMIS 120396, cu modificarile si
dezvoltare
completarile ulterioare
Modificarea dispozitiei Primarului nr.494/2020, privind numirea
Primar
echipei de proiect pentru implementarea proiectului "Construirea
Serviciul programe
traseului pentru biciclisti pe Bulevardul Decebal, B-dul 22
dezvoltare
Decembrie si zona adiacenta", cod SMIS 125413
Modificarea Dispozitiei nr.495/2020 privind numirea echipei de
implementare
si
monitorizare
a
proiectului
Primar
"Reabilitare/reconversie/extindere/construire
infrasctructura
Serviciul programe educationala in Deva, Aleea Viitorului, nr.9, in vederea
dezvoltare
modernizarii si echiparii infrastructurii educationale pentru
educatia timpurie prescolara" cod SMIS 125418, cu modificarile si
completarile ulterioare
Primar

743

29 mai

744

29 mai

745

29 mai

746

29 mai

747

29 mai

748

02 iunie

749

02 iunie

750

02 iunie

751

02 iunie

752

02 iunie

Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor
Primar
aferente obiectivului de investitie: "Iluminat arhitectural pe cladiri
Serviciul investitii de interes public - Primaria municipiului Deva", lucrari contractate
si reparatii publice de catre Municipiul Deva in baza contractului de lucrari
nr.28058/20.03.2020, finantat din bugetul imprumuturilor
Primarul
Modificarea raportului de serviciu, prin transfer in interesul
Serviciul resurse
serviciului, al domnului Vizitiu Andrei
umane
Inlocuirea autovehiculului marca Chevrolet Cruze cu numar de
inmatriculare
HD-69-ATP
cu
numar
de
identificare
KL1JF69E9BK116612 apartinand transportatorului autorizat Ful
Primar
Transport Taxi SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.263 cu
Serv. UMMSCUP
autovehiculul marca Dacia Logan cu numar de inmatriculare HD98-ATP, cu nr. de identificare UU14SDAG449718348 si eliberarea
unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Inlocuirea autovehiculului marca Opel Astra an fabricatie 2010,
numar de inmatriculare HD-61-NEL apartinand transportatorului
Primar
autorizat Viscan Ioan PFA detinator al Autorizatiei Taxi nr.52 cu
Serv. UMMSCUP autovehiculul marca Dacia Logan an fabricatie 2016, numar de
identificare UU14SDE3455159762 avand numar de inmatriculare
HD-58-NEL si eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Modificarea autorizatiei nr.249 eliberata pentru executarea
serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi
Primar
atribuita transportatorului autorizat Nuti Divers SRL datorita
Serv. UMMSCUP
inlocuirii administratorului societatii, a managerului de transport si
eliberarea unei autorizatii de transport cu un continut modificat
Modificarea Dispozitiei nr.1312/2019 privind numirea echipei de
Primar
implementare si modernizare a proiectului "Reabilitarea,
Serv.
programe
modernizarea
si
echiparea
infrastructurii
educationale
dezvoltare
anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Viitorului" Cod Smis 125416
Modificarea Dispozitiei nr.2132/2019 privind numirea echipei de
Primar
implementare si monitorizare a proiectului "Reabilitarea,
Serviciul programe modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale
dezvoltare
prescolare la Gradinita cu program normal nr.2, Deva, Aleea
Salcamilor", Cod SMIS 125417
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect Serviciile de
elaborare a documentatiilor tehnice PT, DTAC, DTOE, verificare
Primar
tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari
Serviciul achizitii
si organizare de santier pentru proiectul "Cresterea eficientei
energetice a blocului de locuinte 7 - Aleea Plopilor din municipiul
Deva" Cod Smis 120395
Primar
Compartiment
Instituirea curatelei pentru numita Nagy Zita
autoritate tutelara
Primar
Instituirea masurii de octotire a curatelei pentru numita Pricajan
Compartiment
Ana Maria
autoritate tutelara

753

02 iunie

754

02 iunie

755

02 iunie

756

02 iunie

757

02 iunie

758

02 iunie

759

02 iunie

760

02 iunie

761

02 iunie

762

04 iunie

763

04 iunie

764

04 iunie

Primar
Serviciul
umane

Modificarea Dispozitiei nr.581/2020 privind organizarea
examenului de promovare in grad profesional al functionarilor
resurse publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Deva si Directiei publice locale de evidenta
persoanelor si stare civila Deva

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Serv. monitorizare
si control urban

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Gavanescu
Nicolita Mihaela
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Locsei
Dezideriu

Numirea Comisiei pentru stabilirea compatibilitatii teritoriale in
jurul amplasamentelor de tip SEVESO aflate pe teritoriul
Municipiului Deva
Modificarea Dispozitiei nr.33/2020 privind numirea echipei de
Primar
implementare si monitorizare a proiectului "Regenerarea fizica,
Serv.
programe economica si sociala a comunitatii marginalizate Zona Streiului si
dezvoltare
crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenta comunitara",
cod SMIS 125415
Inlocuirea autovehiculului marca Opel Vivaro an fabricatie 2007,
numar de inmatriculare HD-14-USA apartinand transportatorului
autorizat Blue Tour SRL detinator al copiei conforme nr.1 pentru
Primar
executarea serviciului public de transport persoane in regim de
Serv. UMMSCUP inchiriere, cu autovehiculul marca Ford Transit an fabricatie 2016,
numar de identificare WF01XXTTGIGD18719, numar de
inmatriculare HD-04-USA si eliberarea unei noi copii conforme
corespunzatoare
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia Ford Escort de culoare albastra, fara stapan si fara placuta de
locala
inmatriculare
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
Directia
politia SAAB de culoare rosie, fara stapan, cu nr. H I 2KLK
locala
neinmatriculat in Romania
Primar
Declararea vehiculului marca Ford Escort de culoare verde ca fiind
Directia
politia
abandonat
locala
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de achizitie publica pentru Servicii de elaborare a
Primar
documentatiilor tehnice PT, DTAC, caiete de sarcini, verificare
Serviciul achizitii
tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului,
executie lucrari si organizare de santier pentru obiectivul de
Modificarea Dispozitiei nr.722/2018 privind numirea echipei de
Primar
implementare si monotorizare a proiectului "Cresterea eficientei
Serviciul programe
energetice a blocului de locuinte 79, str. Bejan din municipiul
dezvoltare
Deva", cod SMIS 116983, cu modificarile si completarile ulterioare
Modificarea Dispozitiei nr.1555/2018 privind numirea echipei de
Primar
implementare si monitorizare a proiectului "Amenajare gradina
Serv.
programe
urbana in zona Zamfirescu", cod SMIS 125414, cu modificarile si
dezvoltare
completarile ulterioare

765

04 iunie

766

04 iunie

767

04 iunie

768

04 iunie

769

04 iunie

770

04 iunie

771

04 iunie

772

04 iunie

773

04 iunie

774

04 iunie

775

04 iunie

776

04 iunie

777

04 iunie

778

04 iunie

779

04 iunie

780

04 iunie

Modificarea Dispozitiei nr.1938/2019 privind numirea echipei de
Primar
implementare si monitorizare a proiectului "Amenajare zona
Serviciul programe
pietonala centrul istoric", cod SMIS 125411, cu modificarile si
dezvoltare
completarile ulterioare
Numirea expertilor proprii necesari in implementarea proiectului
Primar
"Planificare strategica in Municipiul Deva pe termen mediu si lung
Serviciul programe
si acces mai facil al cetatenilor la servicii publice gestionate partajat
dezvoltare
de catre UAT Municipiul Deva", cod SMIS 135237
Primarul
Serviciul resurse
Avansarea in gradatia 2 a domnului Igreti Alexandru Vlad
umane
Primarul
Numirea doamnei Birlea Adela Rodica in functia publica de
Serviciul resurse
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
umane
celui detinut
Primarul
Numirea domnului Pis Petru Daniel in functia publica specifica de
Serviciul resurse
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
umane
celui detinut
Primarul
Numirea domnului Hotaran Flavius Marius in functia publica
Serviciul resurse
specifica de executie, in urma promovarii in gradul profesional
umane
imediat superior celui detinut
Primarul
Numirea domnului Fleseru Olimpiu in functia publica de executie,
Serviciul resurse
in urma promovarii in gradul profesional imediat superior celui
umane
detinut
Primarul
Numirea doamnei Onea Alexandra Cristina in functia publica de
Serviciul resurse
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
umane
celui detinut
Primarul
Numirea doamnei Danc Gabriela Mihaela in functia publica de
Serviciul resurse
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
umane
celui detinut
Primarul
Numirea doamnei Gros Simona Claudia in functia publica de
Serviciul resurse
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
umane
celui detinut
Primarul
Numirea domnului Birlea Bogdan Adrian in functia publica de
Serviciul resurse
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
umane
celui detinut
Primarul
Serviciul resurse
Avansarea in gradatia 5 a doamnei Mihut Alina
umane
Primarul
Serviciul resurse
Avansarea in gradatia 3 a domnului Han Ovidiu Gabriel
umane
Primarul
Serviciul resurse
Avansarea in gradatia 4 a domnului Fatan Ioan Cristian
umane
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - emisiune radio talk show cu scop de informare a
cetatenilor despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii

781

05 iunie

Primar
Serviciul achizitii

782

09 iunie

Primar

783

09 iunie

Primarul
Serviciul resurse
umane

784

09 iunie

Primar

785

09 iunie

786

09 iunie

787

09 iunie

788

09 iunie

789

09 iunie

790

09 iunie

791

09 iunie

792

09 iunie

793

09 iunie

794

09 iunie

795

09 iunie

796

09 iunie

797

10 iunie

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de
elaborare a documentatiilor tehnice PT, DTAC, caiete de sarcini,
verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea
proiectantului, executie lucrari si organizare de santier pentru
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
perioada 09-10 iunie 2020 (primar -Pogocsan Ferdinand)
Acordarea majorarii salariale pentru activitatea desfasurata in
cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile in luna mai 2020
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
perioada 10-11 iunie 2020 ( secretar - Mura Oana)

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei
Gheorghe, persoana cu handicap grav

lunare

domnului

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Eneche Elena,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Achim
Domnica, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare
Zmaranda, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Avramescu
Melenia, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare
Chilodorean, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Dascalu Grigore,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei
Gavrila Maria, persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare doamnei Alic
Letitia, persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului Ciuca
Nicolae, persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului Lazar
Ioan, persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Barbu Marian,
pentru fiica sa Barbu Gabriela Maria, minora cu handicap grav

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Bodea
Mihai Ionica

doamnei

domnului

Pasc

Barabas

Rostas

798

10 iunie

799

10 iunie

800

10 iunie

801

10 iunie

802

10 iunie

803

10 iunie

804

10 iunie

805

10 iunie

806

11 iunie

807

11 iunie

808

11 iunie

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Compartiment
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Serviciul achizitii
Primar
Serviciul financiar
contabilitate
Primar
Serviciul achizitii
Primar
Compartiment
autoritate tutelara

809

11 iunie

Primar
Serviciul
UMMSCUP

810

11 iunie

Primar
Serv. UMMSCUP

811

11 iunie

Primar
Serv. UMMSCUP

812

11 iunie

Primar
Serv. UMMSCUP

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Ghitescu Constantin Paul, pentru fiul sau Ghitescu Darius Stefan
minor cu handicap grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Cioran Lucian
Gheorghe, persoana cu handicap grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Simina Elena,
persoana cu handicap grav
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ciuciu Elena,
persoana cu handicap grav
Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Muntean Romulus, persoana cu handicap grav
Instituirea curatelei pentru Casian Nicolae si Casian Enrik
Aprobarea darii de seama pe anul 2019 a tutorului Hogman
Victoria
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul unor capitole
bugetare
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe bazaa de contract servicii de internet
Instituirea masurii de ocrotire a curatelei pentru minorul Angelescu
Dan Ervin
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.171 apartinand transportatorului
autorizat Nictrans SRL pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.153 apartinand transportatorului
autorizat Aib Transport SRL pentru o perioada de 5 ani
Modificarea autorizatiei de transport nr.375 atribuita
transportatorului autorizat Raluca Speed SRL pentru executarea
serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi,
datorita schimbarii sediului social urmand eliberarea unei noi
autorizatii de transport cu un continut modificat
Modificarea autorizatiei de transport nr.316 pentru executarea
serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi
atribuita transportatorului autorizat Wintrans Express SRL datorita
inlocuirii managerului de transport si eliberarea unei autorizatii de
transport cu un continut modificat

813

11 iunie

814

16 iunie

815

16 iunie

816

16 iunie

817

16 iunie

818

16 iunie

819

16 iunie

820

16 iunie

821

16 iunie

822

16 iunie

823

16 iunie

824

16 iunie

825

16 iunie

826

16 iunie

827

16 iunie

Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Sandero cu numar de
inmatriculare
HD-20-NSF,
cu
nr.
de
identificare
UU15SDGG548843435 apartinand transportatorului autorizat
Primar
Dinamic Business City S.R.L, detinator al Autorizatiei Taxi nr.224
Serv. UMMSCUP
cu autovehiculul marca Renault Megane cu acelasi numar de
inmatriculare, cu numar de identificare VF1RFB00164972174 si
eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect: Executia de
Primar
lucrari si prestarea de servicii de asistenta tehnica din partea
Serviciul achizitii
proiectantului pt obiectivul de investitie:"Modernizare strada
Coziei, din municipiul Deva"
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
Primar
ordinara pentru data de 22 iunie 2020
Primar
Constituirea Comisiei pentru solutionarea cererilor de acordare a
Directia de asistenta ajutoarelor de urgenta conform Legii nr.416/2001 privin venitul
sociala
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Modificarea
Dispozitiei
Primarului
municipiului
Deva
Primar
nr.1910/2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru ducerea
Directia de asistenta
la indeplinire a Programului Operational Ajutorarea Persoanelor
sociala
Defavorizate (POAD) 2019-2021 la nivelul municipiului Deva
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului Ropota
Ioan

de asistenta

Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului Molnar
Bandi Janos

de asistenta

Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului
Anghelina Ioan Dorin

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
de asistenta pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Crisan
Edera Alexandra
de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Barbuceanu Lucretia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Gyorfi Ana, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Ianc Salvina, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Niculita Floria, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Romosan Marioara,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Horvat Piroska, persoana
cu handicap grav

828

16 iunie

829

16 iunie

830

16 iunie

831

16 iunie

832

16 iunie

833

17 iunie

834

17 iunie

835

17 iunie

836

17 iunie

837

17 iunie

838

839

17 iunie

18 iunie

Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Andrica Maria, persoana
Directia de asistenta
cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Beian Ioan, persoana cu
Directia de asistenta
handicap grav
sociala
Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul:
Primar
"Amenajare parcare pe strada Mihai Viteazu, bloc 47", lucrari
Serviciul investitii contractate de catre Municipiul Deva in baza contractului de lucrari
si reparatii publice nr.80384/20.09.2018, finantat din bugetul general al municipiului
Deva, in care sa fie inclus un reprezentant din partea
Inspectoratului de Stat in Constructii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
Serviciul achizitii directe pe baza de contract de servicii de formare profesionala
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de servicii pentru dirigentie de santier la
Serviciul achizitii obiectivul de investitii: "Casa mortuara Barcea Mica", sat Barcea
Mica, judetul Hunedoara
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 17 iunie 2020, intre orele 12.00 - 16.30 (primar- Pogocsan
Ferdinand)
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari de interventie pentru
Primar
Serviciul achizitii "Reparatii toaleta publica situata in zona Centrului Comercial
Ulpia" din Municipiul Deva
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a studiului pentru schimbarea categoriei
Serviciul achizitii
de folosinta de la padure la padure parc - Parc Bejan
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a Serviciilor de audit financiar extern
Primar
pentru proiectul "Reabilitarea/reconversie/extindere/construire
Serviciul achizitii infrasctructura educationala in Deva, Aleea Viitorului, nr.9 in
vederea modernizarii si echiparii infrastructurii educationale pentru
educatia timpurie prescolara" cod SMIS 125418

Primar
Serviciul achizitii

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a Serviciilor de informare si publicitate
pentru
proiectul
"Reabilitare/reconversie/extindere/construire
infrasctructura educationala in Deva, Aleea Viitorului, nr.9 in
vederea modernizarii si echiparii infrastructurii educationale pentru
educatia timpurie prescolara" cod SMIS 125418

Primar
Serviciul achizitii

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract, de servicii de editare si tiparire
materiale promotionale pentru proiectul "Planificare strategica in
Municipiul Deva pe termen mediu si lung si acces facil al
cetatenilor la servicii publice gestionate partajat de catre UAT
Municipiul Deva", cod SMIS 135237

840

18 iunie

Primarul
Serviciul resurse
umane

Incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Borza Doina
pentru pensionare
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan an fabricatie 2007,
numar de inmatriculare HD-47-ATP apartinand transportatorului
autorizat Atp Softrans Express SRL detinator al Autorizatiei Taxi
nr.179, cu autovehiculul marca Renault Symbol an fabricatie 2010,
numar de identificare VF1LBVU0543390492, pastrandu-se acelasi
numar de inmatriculare urmand eliberarea unei noi autorizatii taxi
corespunzatoare
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan an fabricatie 2008,
numar de inmatriculare HD-44-ATP apartinand transportatorului
autorizat Atp Bratax SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.217 cu
autovehiculul marca Dacia Sandero an fabricatie 2010, numar de
identificare UU1BSDA1P44322445, pastrandu-se acelasi numar de
inmatriculare urmand eliberarea unei noi autorizatii taxi
corespunzatoare
Cesionarea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de
transport in regim de taxi in interiorul termenului de valabilitate si
distribuirea autorizatiei taxi nr.181 de la Atp Transtax Zb SRL la
Ful Transport Taxi SRL prin Pap Zoltan
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi
pentru transportatorul autorizat Atp Alternativ Bizz SRL
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi
pentru transportatorul autorizat Sertim Sergiu&Timeea SRL

841

18 iunie

Primar
Serv. UMMSCUP

842

18 iunie

Primar
Serv. UMMSCUP

843

18 iunie

Primar
Serv. UMMSCUP

844

18 iunie

845

18 iunie

846

18 iunie

Primar
Serviciul achizitii

Numirea echipei de lucru din partea Municipiului Deva in cadrul
Protocolului de colaborare inregistrat sub nr.33012 din 23,04,2020
si incheiat cu Agentia Nationala pentru achizitiile publice

19 iunie

Primarul
Serviciul resurse
umane

Incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor consemnat in
scris, al domnului Kiszely Fabius Tiberiu

847

848

22 iunie

849

22 iunie

850

22 iunie

851

22 iunie

852

22 iunie

Primar
Serv. UMMSCUP
Primar
Serv. UMMSCUP

Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul
Primar
„Amenajare casa mortuara-Archia" lucrari contractate de catre
Serviciul investitii Municipiul
Deva
in
baza
contractului
de
lucrari
si reparatii publice nr.96608/08.10.2019, finantat din bugetul general al Municipiului
Deva, in care sa fie inclus un reprezentant din partea
Inspectoratului de Stat in Constructii
Primar
Declararea vehiculului marca Renault Clio de culoare gri ca fiind
Directia
politia
abandonat
locala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Bondas Lili
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Rafi Rita
sociala
Primar
Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social, stabilit in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Muntean Viorica Neluta
sociala

853

22 iunie

854

22 iunie

855

22 iunie

856

22 iunie

857

22 iunie

858

22 iunie

859

23 iunie

860

23 iunie

861

23 iunie

862

23 iunie

863

23 iunie

864

24 iunie

865

24 iunie

866

25 iunie

867

25 iunie

Primar
Incetarea dreptului la ajutor social stabilit in favoarea numitei
Directia de asistenta
Lacatus Marcela
sociala
Primar
Incetarea dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea numitei
Directia de asistenta
Schiopoaiei Ramona Retas
sociala
Primarul
Transferul in interesul serviciului al doamnei Joldes Alexandra
Serviciul
resurse
Liliana
umane
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - emisiune radio talk show, cu scop de informare a
cetatenilor despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
audiovizuala - emisiune video cu informatii de interes public
Serviciul achizitii
(servicii de promovare), in vederea informarii cetatenilor despre
proiectele municipalitatii
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
perioada 23 iunie - 03 iulie 2020 ( secretar - Mura Oana)
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii pentru: Elaborare Studiu de
Primar
Serviciul achizitii Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere iluminat
public"
Primarul
Transformarea unei functii publice temporar vacante, pentru
Serviciul resurse
perioada vacantarii temporare a postului
umane
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Primar
Aprobarea darii de seama pentru perioada martie 2018-decembrie
Compartimentul
2019 a tutorelui Pop Ioana Dorina
autoritate tutelara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama generale a tutorelui Suciu Ramona Silvia
autoritate tutelara
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii avand ca obiect prestarea
Primar
serviciilorde dirigentie de santier pentru proiectul "Cresterea
Serviciul achizitii
eficientei energetice a blocului de locuinte P3 - Aleea Motilor din
municipiul Deva" Cod Smis 120896
Primarul
Serviciul resurse
Avansarea in gradatia 4 a doamnei Vinga Monica
umane
Primar
Aprobarea virarii pe credite bugetare in cadrul unor capitole
Serviciul financiar
bugetare
contabilitate
Primarul
Mutarea temporara, cu repartizarea postului corespunzator functiei
Serviciul resurse
detinute de functionarul public, a domnului Orbonas Calin Marius
umane

868

25 iunie

869

25 iunie

870

25 iunie

871

25 iunie

872

26 iunie

873

26 iunie

874

26 iunie

875

26 iunie

876

26 iunie

877

26 iunie

878

26 iunie

879

26 iunie

880

26 iunie

881

26 iunie

882

26 iunie

883

26 iunie

884

26 iunie

Primarul
Serviciul resurse
umane

Mutarea temporara, cu repartizarea postului corespunzator functiei
detinute de functionarul public, a domnului Pocol Ovidiu Ioan

Modificarea Dispozitiei nr.1787/2019 pentru numirea echipei de
Primar
proiect pentru implementarea proiectului "Modernizarea sistemului
Serv.
programe
de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente",
dezvoltare
cod SMIS 127928, cu modificarile si completarile ulterioare
Primar
Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social si al dreptului
Directia de asistenta la alocatia pentru sustinerea familiei stabilite in favoarea familiei
sociala
numitei Caldaras Emilia Florentina
Primar
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Serviciul achizitii directe pe baza de contract a unei masini de numarat bancnote
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - emisiune de tip informativ in vederea informarii
cetatenilor despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda servicii pentru verificarea periodica a
Serviciul achizitii
mijloacelor de stingere a incendiului - stingatoare, hidranti interiori
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de rolete day@night, perdele, draperii,
Serviciul achizitii
galerii si sina de tavan
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de produse pentru autovehicule din
Serviciul achizitii
parcul auto al Municipiului Deva
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Sabau
Directia de asistenta
Aurel
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Agavriloaei
Directia de asistenta
Maria
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Tomulescu
Directia de asistenta
Maria
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Supuran
Directia de asistenta
Elena Elisabeta
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Tomita
Directia de asistenta
Andreea Milidora
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Dan
Directia de asistenta
Antoanela
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Furdui
Directia de asistenta
Livia
sociala
Primar
Atestarea doamnei Todoran Angela Rozalia in vederea dobandirii
Directia de asistenta
calitatii de administrator de condominii
sociala
Primar
Atestarea doamnei Galer Mariana Daniela in vederea dobandirii
Directia de asistenta
calitatii de administrator de condominii
sociala

885

26 iunie

886

26 iunie

887

29 iunie

888

29 iunie

889

29 iunie

890

29 iunie

891

30 iunie

892

30 iunie

893

01 iulie

894

01 iulie

895

01 iulie

896

01 iulie

897

02 iulie

898

02 iulie

899

02 iulie

900

02 iulie

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Comp APL

Atestarea domnului Miron Gheorghe in vederea dobandirii calitatii
de administrator de condominii
Aprobarea darii de seama generale a tutorelui Hentiu Cornelia
Anica

Constituirea Comisiei municipale pentru recensamantul populatiei
si al locuintelor din anul 2021
Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor
Primar
aferente obiectivelor de investitii pentru "Iluminat arhitectural pe
Serviciul investitii cladiri de interes public din municipiul Deva, localitati componente
si reparatii publice si satele apartinatoare, finantate din bugetul local si bugetul
imprumuturilor
Primar
Incetarea masurii de ocrotire a tutelei pentru numita Dimitriu
Compartimentul
Floarea
autoritate tutelara
Primar
Rectificarea actului de nastere nr.494/10.11.1975 privind pe Benea
Compartiment stare
Ioan Simion si Borleanu Radita
civila
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda de certificate digitale calificate noi (12
Serviciul achizitii
bucati)
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
audiovizuala - emisiune video cu informatii de interes public
Serviciul achizitii
servicii de promovare, in vederea informarii cetatenilor despre
proiectele municipalitatii
Primarul
Constatarea incetarii mutarii temporare, cu repartizarea postului
Serviciul
resurse
corespunzator functiei detinute, a doamnei Tatarus Adelka
umane
Primarul
Numirea doamnei Tatarus Adelka in functia publica de executie
Serviciul
resurse
definitiva
umane
Primarul
Mutarea definitiva cu repartizarea postului corespunzator functiei
Serviciul
resurse
detinute, a doamnei Tatarus Adelka
umane
Primarul
Constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu, pentru
Serviciul
resurse
incapacitate temporara de munca a domnului Fatan Ioan Cristian
umane
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - emisiune de tip informativ in vederea informarii
cetatenilor despre proiectele municipalitatii
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de servicii de verificare, intretinere,
Serviciul achizitii
reparare si incarcare cu freon aparate de aer conditionat
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de produse pentru dotarea garajului auto
Serviciul achizitii
al Municipiului Deva
Primar
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Serviciul achizitii directe pe baza de contract de servicii web hosting site institutie

901

02 iulie

902

02 iulie

903

02 iulie

904

02 iulie

905

02 iulie

906

02 iulie

907

02 iulie

908

02 iulie

909

03 iulie

910

03 iulie

911

06 iulie

912

06 iulie

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe a contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie
Serviciul achizitii "Modernizare drum de legatura intre strada Vulcan si Strada
Coziei"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
Primar
contract de lucrari privind proiectare si executie lucrari pentru
Serviciul achizitii obiectivul de investitie "Modernizare ascensor inclinat, acces cetate
Deva", municipiul Deva, judetul Hunedoara
Modificarea autorizatiei nr.168 pentru executarea serviciului public
de transport persoane/bunuri in regim de taxi atribuita
Primar
transportatorului autorizat Maritax 2005 SRL datorita inlocuirii
Serv. UMMSCUP
managerului de transport si eliberarea unei autorizatii de transport
cu un continut modificat
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
Primar
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
Serv. UMMSCUP prelungirea Autorizatiei taxi nr.220 apartinand transportatorului
autorizat Maritax 2005 SRL pentru o perioada de 5 ani
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan cu numar de
inmatriculare
HD-82-VFC
cu
nr.
de
identificare
UU1LSDEJH36079798 apartinand transportatorului autorizat
Primar
Vasiu Catalin Florin PFA detinator al Autorizatiei Taxi nr.48 cu
Serv. UMMSCUP
autovehiculul marca Dacia Logan cu acelasi numar de
inmatriculare, cu numar de identificare UU1L522065367547 si
eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
Primar
achizitionarii Servicii de tiparire si livrare a voucherelor de vacanta
Serviciul achizitii
pentru Municipiul Deva
Incadrarea domnului Burjan Grigorie pe durata determinata, pe
Primarul
durata mandatului Primarului, pe postul de Consilier grad IA in
Serviciul
resurse
cadrul "Compartimentului Cabinetul Pimarului" al aparatului de
umane
specialitate al Primarului municipiului Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea
achizitionarii directe pe baza de contract de servicii pentru
Primar
dirigentie de santier la obiectivul de investitii: "Reparatii toaleta
Serviciul achizitii
publica situata in zona Centrului Comercial Ulpia" din Municipiul
Deva, judetul Hunedoara
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 03 iulie 2020, intre orele 10-12 (primar - Mos)
Imputernicirea directorului executiv al Directiei de asistenta sociala
Primar
Deva in vederea solutionarii, in sensul aprobarii sau respingerii,
Directia de asistenta cererilor de acordare a serviciilor sociale din cadrul "Cantinei
sociala
Sociale" Deva, serviciu social din cadrul Directiei de asistenta
sociala Deva
Primarul
Acordarea majorarii salariale pentru activitatea desfasurata in
Serviciul resurse
cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
umane
nerambursabile in luna iunie 2020
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii avand ca obiect prestarea
Primar
serviciilor de dirigentie de santier pentru proiectul "Amenajare
Serviciul achizitii
zona pietonala centrul istoric" din Municipiul Deva cos SMIS
125411

913

06 iulie

Primar
Serviciul achizitii

914

07 iulie

Primar
Serviciul achizitii

915

07 iulie

916

07 iulie

917

07 iulie

918

07 iulie

919

07 iulie

920

07 iulie

921

08 iulie

922

09 iulie

923

09 iulie

924

09 iulie

925

09 iulie

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Biroul administrare
parc auto
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primar
Comp.
eficienta
energetica

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect Serviciile de
elaborare
documentatiilor
tehnico-economice
in
faza
DTAC+DTOE,DTAD,
documentatii
pentru
obtinere
avize/acorduri, Proiect tehnic de executie+Detalii de executie,
verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executia lucrarilor pentru proiectul "Cresterea
eficientei energetice a blocului de locuinte P5, str. Titu Maiorescu
din municipiul Deva" Cod Smis 116981
Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
copilului Bacrau Gabriela Elena de parintele sau
Stabilirea dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia, in
favoarea numitei Balazs Rodica
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitului Caslarov
Constantin David
Modificarea Dispozitiei nr.1559/2018 privind desemnarea
membrilor comisiei de verificare a bordului autovehiculelor din
parcul auto al Municipiului Deva
Avansarea in gradatia 4 a domnului Chicireanu Bogdan Claudiu

Numirea unui grup de lucru la nivelul Municipiului Deva pe
perioada derularii Contractului de prestari servicii de managemnet
energetic nr.38469/22.05.2020
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract servicii de verificare tehnica si
Serviciul achizitii
intretinere a sistemului antiefractie
Primar
Organizarea examenului de promovare in grad profesional al
Serviciul
resurse functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
umane
Primarului municipiului Deva
Primarul
Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca formalitatile de
Serviciul resurse
operationalizare a institutiei publice de interes local Club Sportiv
umane
Municipal Deva
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
Primar
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
Serv. UMMSCUP prelungirea Autorizatiei taxi nr.181 apartinand transportatorului
autorizat Ful Transport SRL pentru o perioada de 5 ani

926

09 iulie

927

09 iulie

928

09 iulie

929

09 iulie

930

09 iulie

931

09 iulie

932

09 iulie

933

09 iulie

934

09 iulie

935

09 iulie

936

09 iulie

937

09 iulie

Inlocuirea autovehiculului marca Skoda Fabia cu numar de
inmatriculare HD-12-DPC, Georgi Business SRL detinator al
Primar
Autorizatiei Taxi nr.251 cu autovehiculul marca Renault Megane
Serv. UMMSCUP
cu numar de inmatriculare HD-80-STF si eliberarea unei noi
autorizatii taxi corespunzatoare
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 10 iulie 2020 ( secretar - Mura Oana)
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
Primar
extraordinara pentru data de 13 iulie 2020
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
Primar
tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
Serviciul achizitii investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public Colegiul National Decebal, din municipiul Deva, B-dul 1
Decembrie 1918, nr.22"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
Primar
tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
Serviciul achizitii investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul
Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu - cladire Scoala
Generala nr.6, din municipiul Deva, strada Bejan, nr.8"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
Primar
tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
Serviciul achizitii investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul
Teoretic Teglas Gabor, din municipiul Deva, Aleea Anemonelor,
nr.57A - fatada la strada Mihai Eminescu"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii avand ca obiect intocmirea
Primar
de rapoarte evaluare in vederea stabilirii pretului de
Serviciul achizitii
vanzare/cumparare, inchiriere, practicat pe piata a unor imobile
aflate pe domeniul public si privat al Municipiului Deva, achizitia
Primar
Numirea unei comisii care sa ateste receptia prestarii serviciilor de
Serv. UMMSCUP management energetic in municipiul Deva
Constituirea Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse de
Primar
solicitantii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de
Directia de asistenta
catre Agentia Nationala pentru Locuinte in cadrul programului
sociala
"Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii"
Numirea unei comisii care sa ateste stadiul fizic al lucrarilor,
Primar
receptia la terminarea si la finalul lucrarilor de constructii si
Serviciul investitii instalatii aferente acestora, contractate de catre municipiul Deva pe
si reparatii publice Bugetul local si Bugetul imprumuturilor, exceptand cele
finanantate din fonduri nerambursabile
Modificarea autorizatiei nr.252 pentru executarea serviciului public
de transport persoane/bunuri in regim de taxi atribuita
Primar
transportatorului autorizat Floritiv Tip 2010 SRL datorita inlocuirii
Serv. UMMSCUP
managerului de transport si eliberarea unei autorizatii de transport
cu un continut modificat
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Pak Marius
Primar
Directia de asistenta Ciprian, pentru fiul sau minor, Pak Serban David, persoana cu
sociala
handicap grav

938

09 iulie

939

10 iulie

940

10 iulie

941

10 iulie

942

10 iulie

943

10 iulie

944

10 iulie

945

10 iulie

946

10 iulie

947

10 iulie

948

10 iulie

949

10 iulie

950

10 iulie

951

10 iulie

952

10 iulie

953

10 iulie

954

10 iulie

Primar
Directia
locala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

politia

Declararea vehiculului marca Ford KA de culoare albastra ca fiind
abandonat

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
de asistenta pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Clopotariu
Rodica Mihaela
de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Costachescu Constantin,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Bura Oliver Raul,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Panescu
Cosmina, persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Craciuneac
Maria, persoana cu handicap grav

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Purtuc Olivia
de asistenta Claudia pentru fiul sau minor, Purtuc Robert Cristian persoana cu
handicap grav
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Parlia Ioana
de asistenta Mirela pentru fiul sau minor, Parlia Stefan Mihai persoana cu
handicap grav
de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Dinu Ion,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Mucenica
Mihai, pentru fiica sa Mucenica Maria, minora cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei
Lacramioara Titania, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Motoi Mioara,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Vid Elena,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Oltean Estera,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Banciu Daniela,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Bota Camelia
Viorica, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Popa Aurelia,
persoana cu handicap grav

Bolca

955

10 iulie

956

10 iulie

957

10 iulie

958

10 iulie

959

10 iulie

960

10 iulie

961

10 iulie

962

10 iulie

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Olariu Lucretia, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Paduraru Mihai,
pentru fiul sau minor Paduraru Cosmin persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Nicsa Gheorghe,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Dragoste Petru,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Casoni Teodor,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Male Remus
Aurel, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Coscodan
Vasile, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare
Gheorghe, persoana cu handicap grav

963

10 iulie

Primar
Serviciul achizitii

964

10 iulie

Primar
Serviciul achizitii

965

10 iulie

Primar
Serviciul achizitii

966

13 iulie

967

13 iulie

968

13 iulie

969

13 iulie

domnului

Stefan

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare aofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala - reportaj informativ- in vederea informarii cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala - material informativ stire TV, in vederea informarii
cetatenilor despre proiectele municipalitatii

Primar
Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar
Serviciul financiar
65.02 "Invatamant"
contabilitate
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect: prestarea servicii
Primar
proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de
Serviciul achizitii
lucrari pentru obiectivul de investitie: "Modernizare strada Valcele,
sat Cristur", municipiul Deva, judetul Hunedoara
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe, pe baza de contract, de servicii de organizare evenimente
Primar
Serviciul achizitii pentru proiectul "Planificare strategica in Municipiul Deva pe
termen mediu si lung si acces facil al cetatenilor la servicii publice
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Serviciul achizitii audiovizuala - emisiune informativa, in vederea informarii
cetatenilor despre proiectele municipalitatii

970

13 iulie

971

14 iulie

972

14 iulie

973

14 iulie

974

14 iulie

975

14 iulie

976

15 iulie

977

16 iulie

978

16 iulie

979

16 iulie

980

16 iulie

981

16 iulie

982

16 iulie

983

20 iulie

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de servicii pentru dirigentie de santier la
Serviciul achizitii obiectivul de investitii "Amenajare parcare pe B-dul Decebal, zona
Palat Administrativ, din municipiul Deva", judetul Hunedoara
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de produse pentru dotarea serviciului
Serviciul achizitii
administrativ
Numirea unei comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul:
Primar
Amenajare parcari pe Aleea Crisului", lucrari contractate de catre
Serviciul investitii municipiul
Deva
in
baza
contractului
de
lucrari
si reparatii publice nr.100140/16.11.2019, finantat din Bugetul general al municipiului
Deva, in care sa fie inclus un reprezentant din partea
Inspectoratului de Stat in Constructii
Primar
Compartiment
Instituirea curatelei pentru minora Wachsmann Emma
autoritate tutelara
Primar
Instituirea masurii de octotire a curatelei pentru minorul Rusu
Compartiment
Marian Andrei
autoritate tutelara
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect: proiectarea,
Primar
asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor
Serviciul achizitii
pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Dricuri, sat
Cristur", municipiul Deva
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 16 iulie, intre orele 10.30 - 13.00 (primar- Pogocsan
Ferdinand)
Primar
Instituirea masurii de octotire a curatelei pentru numita Szekely
Compartiment
Margareta
autoritate tutelara
Primar
Aprobarea darii de seama pentru anul 2018 si 2019 a tutorului Sara
Compartiment
Elisabeta
autoritate tutelara
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea
Directia de asistenta
numitului Radulescu Danil Beniamin
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
Directia de asistenta
pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Sirbu Roza
sociala
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de produse pentru dotarea garajului auto
Serviciul achizitii
al Municipiului Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect: proiectarea si
Primar
executia de lucrari pentru obiectivul de investitie "Amenajare
Serviciul achizitii
trotuare, strada Bucovinei, sat Cristur", municipiul Deva, judetul
Hunedoara

984

20 iulie

985

20 iulie

986

20 iulie

987

20 iulie

988

20 iulie

989

20 iulie

990

21 iulie

991

21 iulie

992

21 iulie

993

21 iulie

Primarul
Serviciul resurse
umane
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Directia de asistenta
sociala
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primarul
Serviciul resurse
umane

Primar
Serviciul achizitii

21 iulie

Primar
Serviciul achizitii

995

21 iulie

Primar
Serviciul achizitii

21 iulie

997

22 iulie

Atribuirea unor noi atributii de serviciu si completarea fisei
postului domnului Brezan Claudiu
Reluarea activitatii doamnei Bar Alexandra si stabilirea salariului
lunar

Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
perioada 22-30 iulie 2020 (primar - 22-26 -Pogocsan Ferdinand, 2730- Mos Ovidiu)
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
Primar
ordinara pentru data de 28 iulie 2020
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
Directia de asistenta pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Tomita
sociala
Larisa casandra

994

996

Suspendarea raportului de serviciu, la cererea motivata a
functionarului public, pentru concediu fara plata in interes personal,
al domnului Cioflica Cristian Emil
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Almaciu
Maria
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Covaci
Cosmina Simina
Aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacanta pentru salariatii din cadrul Primariei municipiului Deva si
din cadrul Directiei publice locale de evidenta persoanelor si stare
civila Deva

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de proiectare, verificare
tehnica a proiectului, asistenta tehnica din partea proiectantului,
pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si
echiparea infrastructurii educationale prescolare la Gradinita cu
program normal nr.2, Deva, Aleea Salcamilor", cod SMIS 125417
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii acces web module de
gestionare si programare on line - evidenta persoanelor si stare
civila
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii elaborare Plan Urbanistic
Zonal - Amenajare platforma pentru amplasare locuinte modulare,
Str. Depozitelor in municipiul Deva si documentatii/studii pentru
obtinerea avizelor si racordurilor la faza PUZ solicitate pentru
Certificatul de urbanism nr.135 din 03.04.2020

Primar
Desemnarea comisiei de inventariere a elementelor componente ale
Serviciul financiar
sistemului de iluminat public, proprietatea municipiului Deva
contabilitate
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii avand ca obiect Elaborarea
Primar
Serviciul achizitii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Zid de
sprijin str. Aurel Vlaicu din municipiul Deva

998

22 iulie

999

22 iulie

1000

22 iulie

1001

23 iulie

1002

23 iulie

1003

23 iulie

1004

23 iulie

1005

23 iulie

1006

23 iulie

1007

23 iulie

1008

23 iulie

1009

23 iulie

1010

23 iulie

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primarul
Serviciul resurse
umane

Incetarea acordarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
stabilit in favoarea familiei numitei Covaci Luminita
Incetarea promovarii temporare a doamnei Bartha Ana-Anemona in
functia publica de conducere de Sef serviciu

Reluarea activitatii doamnei Iurcut Adina Larisa in functia publica
de conducere de Sef serviciu
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de
Primar
elaborare a documentatiilor tehnico-economice- PT, DTAC, caiete
Serviciul achizitii de sarcini, documentatii pentru avize, verificare tehnica, asistenta
tehnica
din
partea
proiectantului
pentru
proiectul:
Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea
Directia de asistenta
numitului Padurean Cornel Avram
sociala
Primar
Constatarea incetarii dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea
Directia de asistenta
numitului Anton Petronel
sociala
Primar
Incetarea dreptului la ajutorul social si la alocatia pentru sustinerea
Directia de asistenta
familiei numitei Enasoae Geanina Lacramioara
sociala
Primar
Incetarea dreptului la ajutorul social si la alocatia pentru sustinerea
Directia de asistenta
familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Samu Simona
sociala
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii avand ca obiect prestarea
Primar
serviciilor de supraveghere arheologica pentru proiectul
Serviciul achizitii
"Amenajare zona pietonala centrul istoric" din municipiul Deva
Cod Smis 125411
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
Primar
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
Serv. UMMSCUP prelungirea Autorizatiei taxi nr.210 apartinand transportatorului
autorizat Kriss Speed Taxi SRL pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
Primar
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
Serv. UMMSCUP prelungirea Autorizatiei taxi nr.179 apartinand transportatorului
autorizat ATP Softrans Express SRL pentru o perioada de 5 ani
Primar
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de
Serv. UMMSCUP taxi pentru transportatorul autorizat Banciu Iosif Speed Taxi SRL
Inlocuirea autovehiculului marca BMW 520 D cu numar de
inmatriculare HD-99-ATP, apartinand transportatorului autorizat
Primar
Ful Transport Taxi SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.274 cu
Serv. UMMSCUP
autovehiculul marca Mercedes cu numar de inmatriculare HD-96ATP si eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare

1011

23 iulie

Primar
Serv. UMMSCUP

1012

23 iulie

Primar
Serv. UMMSCUP

1013

24 iulie

1014

24 iulie

1015

24 iulie

1016

24 iulie

1017

28 iulie

1018

28 iulie

1019

28 iulie

1020

28 iulie

1021

28 iulie

1022

28 iulie

1023

28 iulie

Primarul
Serviciul resurse
umane
Primarul
Serviciul
resurse
umane
Primarul
Compartiment
autoritate tutelara
Primarul
Compartiment
autoritate tutelara

Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan cu numar de
inmatriculare
HD-27-PDV
cu
nr.
de
identificare
UU1LSDAEH36780738 apartinand transportatorului autorizat
Dany Travel 2004 SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.232 cu
autovehiculul marca Dacia Logan cu numar de inmatriculare HD02-SAH cu nr. de identificare UU1LSDA1P44163754 si eliberarea
unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan cu numar de
inmatriculare
HD-09-GKM
cu
nr.
de
identificare
UU1LSDAEH36915673 apartinand transportatorului autorizat Nuti
Divers SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.203 cu autovehiculul
marca Dacia Logan cu acelasi numar de inmatriculare, cu nr. de
identificare UU14SDA1456094008 si eliberarea unei noi autorizatii
taxi corespunzatoare
Modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul
serviciului al doamnei Iurcut Adina Larisa
Constatarea suspendarii raportului de serviciu din initiativa
functionarului public, al d-nei Miclaus Cristina Violeta
Darea de seama genararla a tutorelui Gergely Ana
Instituirea masurii de ocrotire a curatelei pentru minorii Brindus
Andrei Bogdan si Brandus Briana Andreea

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Serviciul achizitii audiovizuala -a productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Primar
Stabilirea dreptului la ajutor social si a dreptului la alocatia pentru
Directia de asistenta sustinerea familiei in favoarea familiei numitei Parnica Florentina
sociala
Larisa
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social sia cuantumului acestuia in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitei Farcas Vandana
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia, in
Directia de asistenta
favoarea numitului Orban Laslo
sociala
Primarul
Mutarea definitiva cu repartizarea postului corespunzator functiei
Serviciul
resurse
detinute, a doamnei Petrutesc Boaru Lacramioara Suzana
umane
Eliberarea domeniului public ocupat cu un chiosc aflat in
Primarul
proprietatea domnului Moldovan Ioan, amplasat in municipiul
Serviciul ADPP
Deva, zona Complex comercial str. Mihail Kogalniceanu

Primar
Serviciul achizitii

1024

28 iulie

Primarul
Serviciul ADPP

1025

28 iulie

Primar
Serviciul
umane

1026

29 iulie

Primar
Serviciul achizitii

1027

29 iulie

Primar

1028

29 iulie

Primar
Serviciul financiar
contabilitate

29 iulie

Primar
Serviciul financiar
contabilitate

1029

1030

29 iulie

1031

29 iulie

1032

29 iulie

1033

29 iulie

1034

29 iulie

1035

30 iulie

1036

30 iulie

Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane

resurse

resurse

resurse

resurse

resurse

Numirea comisiei de receptie a serviciilor privind Amenajementul
silvic a fondului forestier proprietate publica a municipiului Deva
si a Studiului privind schimbarea categoriei de folosinta de la
padure la padure parc
Detasarea si promovarea temporara a domnului Burjan Grigorie in
cadrul institutiei publice de interes local Club Sportiv Municipal
Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect servicii pentru
intretinerea/mentenanta aplicatiilor informatice Indosoft Sico
(contabilitate) Indosoft Sico PS (salarii) si Indosoft Sico
Investitii(proiecte investitii) pentru municipiul Deva
Modificarea Dispozitiei nr.990/2020 privind asigurarea bunei
functionari a Primariei municipiului Deva (22-26 iulie Dl Pogocsan27,28, 30-Dl Mos
Desemnarea comisiei de predare a unor imobile din domeniul
public al municipiului Deva si administrarea Consiliului local al
municipiului Deva in domeniul public al Judetului Hunedoara si
administrarea Consiliului local al municipiului Deva in domeniul
Desemnarea comisiei de preluare a imobilului Centrul de plasament
nr.2 Deva, impreuna cu terenul aferent, situat in Deva, strada
Scarisoara nr.3, din domeniul public al Judetul Hunedoara in
domeniul public al municipiul Deva
Transferul drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractul
individual de munca al domnului Mustata Constantin Marius catre
institutia publica de interes local Club Sportiv Municipal deva
Transferul drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractul
individual de munca al domnului Cornea Mircea Ovidiu catre
institutia publica de interes local Club Sportiv Municipal deva
Incetarea exercitarii cu caracter temporar de catre domnul Stoica
Catalin a functiei de conducere si incadrarea ca urmare a
reorganizarii Biroului administrare parc auto
Exercitarea cu caracter temporar ce catre domnul Stoica Catalin a
functiei de conducere in regim contractual de Sef serviciu al
Serviciului administrare parc auto

resurse Avansarea in gradatia 4 a domnului Misa Cosmin Ioan

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect: servicii de
elaborare a domemntatie tehnoco economice faza , caiete de
Primar
sarcini, verificare proiect, documentatii pt afize si asistenta tehnica
Serviciul achizitii
din partea proiectantului pt proiect Construirea traseului pentru
biciclisti pe B-dul Decebal, B-dul 22 decembrie si zona adiacenta
din municipiul Deva SMIS 125413
Modificarea Dispozitiei nr.723/2018 privind numirea echipei de
Primar
implementare si monitorizare a proiectului reabilitarea,
Serviciul programe
modernizarea, cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a
dezvoltare
Scolii Gimnazilae Andrei Saguna

1037

30 iulie

1038

30 iulie

1039

30 iulie

1040

30 iulie

1041

31 iulie

1042

31 iulie

1043

31 iulie

1044

31 iulie

1045

31 iulie

1046

31 iulie

1047

31 iulie

1048

31 iulie

1049

31 iulie

1050

31 iulie

1051

31 iulie

1052

31 iulie

Primar
Serviciul achizitii

Primarul
Compartiment
autoritate tutelara
Primarul
Compartiment
autoritate tutelara
Primar
Serviciul achizitii
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru natribuirea
contractului in vederea achizitionarii de servicii topografice pentru
intocmirea a 7 documentatii topografice in vederea actualizarii unor
date inscrise in CF-uri, intabularii si obtinerii CF-urilor de la OCPI,
pentru imobile aflate in proprietatea publica a municipiului Deva
Instituirea masurii de ocrotire a curatelei pentru minorii Barbu Ana
Maria si Barbu Serafim
Instituirea masurii de ocrotire a curatelei pentru minorii Barbu
Anastasia si Barbu Ioan Eferm
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
audiovizuala - emisiune radio talk show cu scop de informare a
cetatenilor despre proiectelke municipalitatii

resurse

Incadrarea domnnei Constantin Virginia ca urmarea reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea domnnei Cionadi Angela ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea doamnei Constantinescu Marinela Georgiana ca urmare
a reorganizarii Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea doamnnei Mirea Eva Marinela ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea domnului Prastean Constantinca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea doamnnei Rad Maria ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea doamnei Ursa Romita ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea domnului Baneasa Petru Dan ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea domnului Han Ovidiu Gabriel ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea domnului Bexa Nicolae ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea domnului Lazar Alin Liviu ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

resurse

Incadrarea domnului Petricele Adrian ca urmare a reorganizarii
Serviciului administrativ

1053

31 iulie

1054

31 iulie

1055

31 iulie

1056

31 iulie

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068
1069

Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane

resurse

Mutarea definitiva, cu repartizarea postului corespunzator functiei
detinute, a domnului Pavel Ioan Eugen

resurse

Mutarea definitiva, cu repartizarea postului corespunzator functiei
detinute, a doamnei Mirce Laura

resurse

Mutarea definitiva, cu repartizarea postului corespunzator functiei
detinute, a doamnei Stanciu Manuela

resurse

Constatrea suspendarii de drept a raportului de serviciu, pentru
incapacitate temporara de munca a domnului Negru Dorin Nicolae

Aprobarea metodologiei de identificare si verificare a destinatarilor
Primar
finali din cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoanele
03 august Directia de asistenta
varstnice si pentru persoanele fara adapost conform Ordonantei de
sociala
Urgenta a Guvernului nr.115/2020
Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.816/2020
Primar
privind constituirea comisiei de solutionarea cererilor de acordare a
03 august Directia de asistenta
ajutoarelor de urgenta conform Legii nr.416/2001 privind venitul
sociala
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Dinculescu
03 august Directia de asistenta
Maxim, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domanei Pricope Laura, persoana
03 august Directia de asistenta
cu handicap grav
sociala
Primar
Prelugirea acordarii indemnizatiei domnului Anghel Augustin,
03 august Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Jurca Sorina
03 august Directia de asistenta Elena pentru fiul sau minor, Jurca Bogdan Andrei, persoana cu
sociala
handicap grav
Primar
Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Radics Elena,
03 august Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului gradinaru Virgil,
03 august Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Modificarea componentei familiei doamnei Covaci Liliana Midra
03 august Directia de asistenta in favoarea careia s-a stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea
sociala
familiei
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social si adreptului la alocatia pentru
03 august Directia de asistenta sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Nistor Ramona
sociala
Anca
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract reparatii curente la Adapost de urgenta
03 august
Serviciul investitii pe timp de noapte situat in Deva, strada Nicolae Grigorescu, nr.8
bis , judetul Hunedoara
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
03 august Primar
extraordinara pentru data de 07 august 2020
Primar
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi
03 august
Serv. UMMSCUP pentru transportatorul autorizat For You Alexander SRL

Modificarea Dispozitiei nr.923/2020 privind organizarea
examenului de promovare in grad profesional al functionarilor
resurse
publici in cadrul aparatului de specialitate al promarului
municipiului Deva
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a serviciilor de intocmire Documentatie
Serviciul investitii tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de
securitate la incendiu
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 06 august 2020 - (primar- Pogocsan Ferdinand)
Reinoirea acontractului de atribuire in gestiune delegata a
Primar
serviciului de transport persoane/bunnuri in regim taxi si
Serv. UMMSCUP prelungirea Autorizatiei Taxi nr.170, apartinand transportatorului
autorizat Devatax Rapid pentru o perioada de 5 ani
Cesionarea contractului de atribuire in gestiune asrviciului de
Primar
transport in regim de taxi in interiorul termenului de valabilitate si
Serv. UMMSCUP distribuirea autorizatiei taxi nr.199 de la Andy Speed Dinamic SRL
la ATP Alternativbizz SRl prin Sanislav Emilian Robert
Inlocuirea autovehicului marca Dacia Logan cu nr de inmatriculare
Primar
HD-50-SAV cu nr. de identificar apartinand transportatorului
Serv. UMMSCUP
autorizat Sav Dorin Taxi PFA
Modificarea Autorizatiei nr.169 pentru executarea serviciului
Primar
public de transport persoane/bunuri in regim taxi atribuita
Serv. UMMSCUP
transportatorului autorizat Remdav Com Impex SRL
Primar
Promovarea temporara a d-nei Bartha Anemona in functia publica
Serviciul
resurse
de conducere de Sef Serviciu
umane
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Rotar
Directia de asistenta
Dumitru, persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Hentiu Viorel
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Dan Crucita
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Incetarea acordarii inde,mnizatiei lunare doamnei Micu Ana,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Dan Ioan
Directia de asistenta
Emericl persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Lang Mariea, persoana cu
Directia de asistenta
handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Gheorghe Viorica,
Directia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Miclaus Florin Aurel,
Directia de asistenta
pentru fiul sau minor, Miclaus Radu, persoana cu handicap grav
sociala

1070

Primar
04 august Serviciul
umane

1071

04 august

1072

05 august

1073

05 august

1074

05 august

1075

05 august

1076

05 august

1077

05 august

1078

05 august

1079

05 august

1080

05 august

1081

05 august

1082

05 august

1083

05 august

1084

05 august

1085

05 august

1086

05 august

1087

05 august

1088

05 august

1089

05 august

1090

06 august

1091

06 august

1092

06 august

1093

06 august

1094

07 august

1095

07 august

1096

07 august

1097

07 august

1098

07 august

1099

07 august

1100

10 august

Primar
Directia de asistenta
sociala
Primar
Serviciul
resurse
umane
Primarul
Compartiment
autoritate tutelara
Primarul
Compartiment
autoritate tutelara
Primar
Serviciul financiar
contabilitate
Primar
Serviciul
resurse
umane

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Negriola
Adrian Petru, pentru fiica sa Negrila Rebeka Jessica, minora cu
handicap grav
Constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu, pentru
incapacitate temporara de munca a domnei Mates Narcisa Loredana
Instituirea masurii de ocrotire a curatelei pentru minora Catana
Bianca
Instituirea masurii de ocrotire a curatelei pentru minorii Brandus
Andrei Bogdan si Brandus Briana Andreea

Desemnarea comisiei de preluare in proprietate de la Consiliul
Judetean Hunedoara a obiectivului de investitii finalizat Inchiderea
depozitului urban neconform din Deva
Acordarea majorarii salariale pentru activiatea de desfasurata in
cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile in luna iulie 2020
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea
contractului in vederea achizitionarii de servicii topografice pentru
Primar
intocmirea a 7 documentatii topografice in vederea actualizarii unor
Serviciul achizitii
date inscise in CF-uri, intabularii si obtinerii CF-urilor de la OCPI,
pentru imobilele aflate in proprietatea Municipiului Deva
Modificarea Dispozitiei nr.1448/2019 pentru numirea unei comisii
care sa ateste receptia calitativa si cantitativa a bunurilor si
Primar
serviciilor pentru activitatea curenta si de investitii contractate de
Serv. UMMSCUP
catre Municipiul Deva, exceptand cele finantate din fonduri
nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului pentru servicii de elaborare a documentastiilor tehnico
economice DTAC+DTOE, documentatii pentru obtinerea
Primar
avize/acorduri, proiect tehnic de executie, verificare tehnica si
Serviciul achizitii
asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul
Reabilitarea si echiparea infrastructurii educatinale a Colegiului
Tehnic Transilvania din municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de servicii pentru realizarea de picturi
Serviciul achizitii
pe asfalt
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda a unui sistem de diagnoza pentru
Serviciul achizitii
dotarea garajului auto al municipiului Deva
Primar
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Serviciul achizitii directe pe baza de comanda aplicatie software date parc auto
Numirea personalului tehnic auxiliar care participa la efectuarea
Primar
operatiunilor generate de desfasurarea alegerilor locale din data de
Serviciul JAPL
27 septembrie 2020
Primar
Stabilirea drepturilor salariale pe perioada detasarii domnului
Serviciul
resurse Muresan Sorin Daniel in cadrul aparatului de specialitate al
umane
Primarului municipiului Deva
Primar
Incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor consemnat in
Serviciul
resurse
scris, al doamnului Muntean Rares Mihnea
umane

1101

10 august

Primar
Serviciul achizitii

1102

10 august

Primar
Serviciul achizitii

1103

10 august

Primar
Serviciul achizitii

1104

10 august

Primar
Serviciul achizitii

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

Primar
10 august Directia
sociala
Primar
10 august Directia
sociala
Primar
10 august Directia
sociala
Primar
10 august Directia
sociala
Primar
10 august Directia
sociala
Primar
10 august Directia
sociala
Primar
10 august Directia
sociala

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii pentru dirigentie de santier
pentru obiectivele de investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de
interes public - Liceul Teoretic Teglas Gabor, din municipiul Deva,
Aleea Anemonelor, nr.57A - fatada la strada Mihai Eminescu",
"Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Colegiul
National Decebal, din municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918,
nr.22", "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul
Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu - cladire Scoala
Generala nr.6, din municipiul Deva, strada Bejan, nr.8"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii de editare si tiparire de
autocolante, necesare parcarilor rezidentiale din Municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de autocolante taxi
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii pentru dirigentie de santier
avand ca obiect: Reparatii curente la "Adapost de urgenta pe timp
de noapte" situat in Deva, strada Nicolae Grigorescu nr.8 bis din
Municipiul Deva, judetul Hunedoara

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Popescu Gheorghe, persoana cu handicap grav

de asistenta

Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei,
stabilit in favoarea familiei numitului Anca Ioan

Constatarea incetarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
de asistenta stabilit in favoarea familiei numitei Micu Lina si recuperarea
sumelor incasate necuvenit
de asistenta

Incetarea acordarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
stabilit in favoarea familiei numitei Caslarova Ghestina

de asistenta

Incetarea acordarii dreptului la ajutor social, stabilit in favoarea
familiei numitei Caslarova Ghestina

de asistenta

Incetarea acordarii dreptului la ajutor social, stabilit in favoarea
numitei Popa Mirela

Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social, stabilit in
favoarea familiei numitei Nate Zoita Mirela
Modificarea Dispozitiei nr.1028/2020 pentru desemnarea comisiei
de predare a unor imobile din domeniul public al municipiului
Primar
Deva si administrarea Consiliului local al municipiului Deva in
10 august Serviciul financiar domeniul public al Judetului Hunedoara si administrarea
contabilitate
Consiliului local al municipiului Deva in domeniul public al
judetului Hunedoara si administrarea Consiliului Judetean
Hunedoara
Modificarea Dispozitiei nr.1029/2020 pentru desemnarea comisiei
Primar
de preluare a imobilului Centrul de plasament nr.2 Deva, impreuna
10 august Serviciul financiar cu terenul aferent, situat in Deva, strada Scarisoara nr.3, din
contabilitate
domeniul public al Judetul Hunedoara in domeniul public al
municipiul Deva
de asistenta

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

Primar
Desemnarea comisiei mixte de inventariere a bunurilor aflate in
10 august Serviciul financiar proprietate sau, dupa caz, administrarea Centrului Cultural Dragan
contabilitate
Muntean Deva
Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.942/2018
privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv
Primar
propriu in cadrul Primariei municipiului Deva, precum si
10 august Serviciul financiar desemnarea persoanelor care acorda viza de "bun de plata" si
contabilitate
"certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii"/avizat
pentru angajamentele din care deriva drepturi sau obligatii
patrimoniale, cu modificarile si completarile ulterioare
Primar
Suspendarea raportului de serviciu, la cererea motivata a
10 august Serviciul
resurse functionarului public, pentru concediu fara plata in interes personal,
umane
al doamnei Parau Ruxandra
Incadrarea domnului Muresan Sorin Daniel in postul in regim
Primar
contractual de muncitor calificat, treapta I, din cadrul
10 august Serviciul
resurse Compartimentului administrarea domeniului public si privat umane
Serviciul administrarea domeniului public si privat al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva
Incadrarea domnului David Relu Marcel in postul in regim
Primar
contractual de muncitor calificat, treapta I, din cadrul
10 august Serviciul
resurse Compartimentului administrarea domeniului public si privat umane
Serviciul administrarea domeniului public si privat al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva
Incadrarea domnului Morariu Gheorghe in postul in regim
Primar
contractual de muncitor calificat, treapta I, din cadrul
10 august Serviciul
resurse Compartimentului administrarea domeniului public si privat umane
Serviciul administrarea domeniului public si privat al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva
Incadrarea doamnei Vita Cerasela Tatiana in postul in regim
Primar
contractual de referent, treapta I, din cadrul Compartimentului
10 august Serviciul
resurse administrarea domeniului public si privat - Serviciul administrarea
umane
domeniului public si privat al aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Deva
Incadrarea doamnei Csaszar Alexandrina in postul in regim
Primar
contractual de referent, treapta I, din cadrul Compartimentului
10 august Serviciul
resurse administrarea domeniului public si privat - Serviciul administrarea
umane
domeniului public si privat al aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Deva
Incadrarea doamnei Bostina Florina Maria in postul in regim
Primar
contractual de referent de specialitate, debutant, din cadrul
10 august Serviciul
resurse Compartimentului administrarea domeniului public si privat umane
Serviciul administrarea domeniului public si privat al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva
Primar
Incadrarea domnului Fodor Cristian Sebastian in functia de Sef
10 august Serviciul
resurse
serviciu al Centrului Cultural "Dragan Muntean" Deva
umane
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
Primar
contractului de achizitie publica avand ca obiect: Furnizare vopsea
11 august
Serviciul achizitii de marcaj: vopsea bicomponenta, vopsea pe baza de solvent,
diluant si microbile

Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Serviciul
umane

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Caldararu
Claudia Steluta

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Novac
Mariana

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Onofrei
Mariana

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Grancea
Ana

1125

11 august

1126

11 august

1127

11 august

1128

11 august

1129

11 august

1130

11 august

1131

11 august

1132

11 august

1133

11 august

1134

11 august

1135

11 august

1136

11 august

1137

11 august

1138

11 august

1139

11 august

1140

11 august Primar

1141

Primar
Desemnarea membrilor comisiei de inventariere a ornamentelor si
11 august Serviciul financiar
figurinelor de sarbatori
contabilitate

asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitei Varga Liliana

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Stanciu
Elisabeta

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitei Aleman Nadia
Maria

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Bors
Roxana

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Alexander
Vasile

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitului Muntean Eugen
Liviu

asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitului Vlad Constantin

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Grancea
Constantin Marius

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Niculescu
Valentin Ioan

asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Covaci
Adrian Cosmin

resurse

Incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al
doamnei Resiga Adriana Daniela
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
perioada 12 - 14 august 2020 ( secretar - Mura Oana)

1142

11 august

1143

11 august

1144

12 august

1145

12 august

1146

12 august

1147

12 august

1148

12 august

1149

12 august

1150

12 august

1151

13 august

1152

13 august

1153

14 august

1154

14 august

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Serviciul achizitii audiovizuala-productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Primar
Aprobarea planului de servicii in vederea prevenirii separarii
Directia de asistenta copiilor Bodreanu Marian Andrei, Neacsu Rubian Dumitru, Neacsu
sociala
Agnes Anastasia, de parintele lor
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
Primar
tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
Serviciul achizitii investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul
Tehnic Transilvania - cladire Scoala generala nr.3, din municipiul
Deva, B-dul Dacia nr.8"
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
Primar
tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
Serviciul achizitii investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul
de Arte "Sigismund Toduta" - cladire Scoala generala nr.2, din
municipiul Deva, strada Avram Iancu nr.21
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
Primar
tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
Serviciul achizitii investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul
cu program Sportiv Cetate, din municipiul Deva, strada Axente
Sever nr.3
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de lucrari pentru proiectare, asistenta
Primar
tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
Serviciul achizitii investitii: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul
de Arte "Sigismund Toduta", din municipiul Deva, strada Ciprian
Porumbescu nr.1
Primar
Numirea lucratorului desemnat in domeniul securitatii si sanatatii
Serviciul
in munca pentru salariatii din cadrul Primariei municipiului Deva
administrativ
Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.727/2018
Primar
privind desemnarea unor persoane care vor avea functie de
Serviciul financiar, gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor si
contabilitate
gestionarea bunurilor in municipiul Deva, cu modificarile si
completarile ulterioare
Primar
Atestarea doamnei Olteanu Carmen Nicoleta in vederea dobandirii
Directia de asistenta
calitatii de administrator de condominii
sociala
Primar
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Serviciul achizitii directe pe baza de contract de cosuri de gunoi stradale
Primar
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Serviciul achizitii directe pe baza de contract sistem ticheting impozite si taxe
Primar
Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social, stabilit in
Directia de asistenta
favoarea familiei numitului Lacatus Adrian
sociala
Primar
Aprobarea darii de seama a tutorelui Dumitrescu Marius Emilian
Compartimentul
pentru anul 2018
autoritate tutelara

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

Primar
14 august Compartimentul
autoritate tutelara

Aprobarea darii de seama pentru anul 2019 a tutorelui Fulop
Magda

Primar
Serviciul achizitii

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii pentru
intretinerea/mentenanta aplicatiei informatice "AgroRegis" pentru
Registrul Agricol

17 august

Primar
18 august Serviciul
umane
Primar
18 august Serviciul
umane

18 august

resurse

resurse Reluarea activitatii domnului Demea Adrian

Primar
Serviciul achizitii

Primar
19 august Serviciul
resurse
umane
Primar
19 august Serviciul
resurse
umane
Primar
19 august Serviciul
resurse
umane
Primar
19 august Serviciul
resurse
umane
Primar
19 august Serviciul
resurse
umane
Primar
19 august Directia de asistenta
sociala
Primar
19 august Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
19 august Compartimentul
autoritate tutelara
Primar
Compartiment
20 august
comunicare,
promovare imagine
20 august

Modificarea raportului de serviciu prin transfer la cererea
functionarului public, al domnului Nistor Cristian Ovidiu

Primar
Serv. UMMSCUP

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii de dirigentie de santier avand
ca obiect de investitie:”Treceri de pietoni inteligente, B-dul
Decebal, Str.Marasti, Str.Carpati, B-dul Dacia, B-dul
M.Kogalniceanu, B-dul 22 Decembrie, B-dul 1 Decembrie 1918,
str. Bejan, str. Mihai Eminescu, B-dul Nicolae Balcescu, str.
Minerului, B-dul Iuliu Maniu - 18 treceri de pietoni"
Numirea domnului Apostolescu Dan in functia publica de executie,
in urma promovarii in gradul profesional imediat superior celui
detinut
Numirea domnului Goia Emil-Silviu in functia publica de executie,
in urma promovarii in gradul profesional imediat superior celui
detinut
Numirea doamnei Florea Melania Mariana in functia publica de
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
celui detinut
Numirea doamnei Stoica Larisa Ionela in functia publica de
executie, in urma promovarii in gradul profesional imediat superior
celui detinut
Numirea doamnei Kiss Laura Bianca in functia publica de executie,
in urma promovarii in gradul profesional imediat superior celui
detinut
Atestarea doamnei Lucea Elisabeta in vederea dobandirii calitatii
de administrator de condominii
Aprobarea darii de seama pentru anul 2019 a tutorelui Fulop
Magda
Aprobarea darii de seama a tutorelui Bisorca Maria-Corina pentru
perioada martie 2019- aprilie 2020
Restrictionarea accesului autovehiculelor in parcarea amenajata a
Complexului Aqualand, municipiul Deva
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi, si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.245 apartinand transportatorului
autorizat Floritiv Tip 2010 SRL pentru o perioada de 5 ani

1170

20 august

Primar
Serv. UMMSCUP

1171

20 august

Primar
Serviciul achizitii

1172

20 august

Primar
Serviciul achizitii

1173

20 august

Primar
Serviciul achizitii

1174

20 august

Primar
Serviciul achizitii

1175

20 august

Primar
Serviciul achizitii

1176

20 august

Primar
Serviciul achizitii

1177

20 august

1178

20 august

1179

20 august

1180

20 august

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

Modificarea autorizatiei nr.322 pentru executarea serviciului public
de transport persoane/bunuri in regim de taxi atribuita
transportatorului autorizat Soriral Speed SRL datorita schimbarii
administratorului si a sediului social, precum si eliberarea unei
autorizatii de transport cu un continut modificat
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor de informare si publicitate
pentru proiectul "Construirea traseului pentru biciclisti pe
Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie si zona adiacenta" Cod
SMIS 125413
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract servicii de mentenanta infrastructura IT
(servere, echipamente retea, HotSpot)
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda certificat digital calificat
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii de supraveghere a lucrarilor
de constructie (dirigentie de santier) pentru proiectul
"Reabilitare/reconversie/extindere/construire
infrasctructura
educationala in Deva, Aleea Viitorului, nr.9, in vederea
modernizarii si echiparii infrastructurii educationale pentru
educatia timpurie prescolara" cod SMIS 125418
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii pentru dirigentie de santier
pentru lucrari de interventie constand in: "Lucrari de reparatii si
intretinere strazi, alei, trotuare, parcari si drumuri apartinatoare
Municipiului Deva" pentru o perioada de 2 ani
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de servicii de dirigentie de santier
pentru obiectivele de investitii: 1."Iluminat arhitectural pe cladiri de
interes public - Liceul de Arte "Sigismund Toduta", din municipiul
Deva, strada Ciprian Porumbescu nr.1; 2."Iluminat arhitectural pe
cladiri de interes public - Liceul Tehnic Transilvania - cladire
Scoala generala nr.3, din municipiul Deva, B-dul Dacia nr.8"; 3.
"Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public - Liceul de Arte
"Sigismund Toduta" - cladire Scoala generala nr.2, din municipiul
Deva, strada Avram Iancu nr.21; 4."Iluminat arhitectural pe cladiri
de interes public - Liceul cu program Sportiv Cetate, din municipiul
Deva, strada Axente Sever nr.3

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Bozan Virgilia, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Bostina Adrian Sorin,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Nicoara Apostol,
persoana cu handicap grav

Modificarea art.1 al Dispozitiei nr.1083/2020 privind prelungirea
de asistenta acordarii indemnizatiei lunare doamnei Lang Mariea, persoana cu
handicap grav

1181

20 august

1182

20 august

1183

20 august

1184

20 august

1185

20 august

1186

20 august

1187

20 august

1188

20 august

1189

20 august

1190

20 august

1191

20 august

1192

20 august

1193

20 august

1194

20 august

1195

1196

Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane
Primar
Serviciul
umane

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Suciu Emil,
persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Sandor
Adalbert, persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Belc Anca Olga
Mia, persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Vetan Nicolae,
persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Man Petru,
persoana cu handicap grav

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Petroi Mihaela, incepand cu
data de 01 septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Corpade Alexandra Cristina,
incepand cu drepturile salariale ale lunii septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Plotogea Anisoara, incepand
cu data de 01 septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Miha Mariana, incepand cu
data de 01 septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Gros Daniel Marius,
incepand cu data de 01 septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Mihai Gheorghe, incepand
cu data de 01 septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Ferko Tiberiu Paul, incepand
cu data de 01 septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al domnului Stanciu Bogdan Ioan,
incepand cu data de 01 septembrie 2020

resurse

Stabilirea salariului lunar al doamnei Bar Alexandra, incepand cu
data de 01 septembrie 2020

Organizarea examenului de promovare in grad profesional al
20 august
resurse functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
21 august
Serviciul achizitii audiovizuala-emisiune radio talk show cu scop de informare a
cetatenilor municipiului Deva

1197

1198

1199

1200

Primar
21 august
Birou privatizare
Primarul
21 august Comp. administratie
publica locala
Primar
Directia
publica
21 august locala de evidenta
persoanelor si stare
civila
Primar
24 august Serviciul financiar
contabilitate

1201

24 august

1202

24 august

1203

24 august

1204

24 august

1205

24 august

1206

24 august

1207

24 august

1208

24 august

1209

24 august

1210

25 august

Reducerea temporara a programului de functionare pentru
activitatea de bar si alte activitati de servire a bauturilor desfasurata
de SC Franco SRL, punct de lucru B-dul Dacia, bl.P+10-parter
Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral din municipiul
Deva
Modificarea si completarea Dispozitiei nr.427/2014 cu prvire la
delimitarea sectiilor de votare din municipiul Deva, in vederea
organizarii si desfasurarii alegerilor membrilor din Romania pentru
Parlamentul European
Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul unor capitole
bugetare

Modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Deva nr.942/2018,
privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv
Primar
propriu in cadrul Primariei municipiului Deva, precum si
Serviciul financiar desemnarea persoanelor care acorda viza de "bun de plata" si
contabilitate
"certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii"/avizat
pentru angajammentele din care deriva drepturi sau obligatii
patrimoniale, cu modificarile si completarile ulterioare
Desemnarea comisiei de preluare a imobilului 5153 din domeniul
Primar
public al statului si din administrarea Ministerului Apararii
Serviciul financiar
Nationale in domeniul public al municipiului Deva, judetul
contabilitate
Hunedoara
Primar
Compartimentul
Aprobarea darii de seama a tutorelui Ciuca Corina-Manuela
autoritate tutelara
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
Primar
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
Serv. UMMSCUP prelungirea Autorizatiei taxi nr.22 apartinand transportatorului
autorizat Raluca Speed SRL pentru o perioada de 5 ani
Primar
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi
Serv. UMMSCUP pentru transportatorul autorizat Dinamic Syntax SRL
Primar
Atestarea doamnei Crisan Viorica in vederea dobandirii calitatii de
Directia de asistenta
administrator de condominii
sociala
Primar
Incetarea acordarii dreptului la ajutor social si a dreptului alocatia
Directia de asistenta pentru sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei
sociala
Muntean Viorica neluta
Primar
Incetarea acordarii dreptului la ajutor social, stabilit in favoarea
Directia de asistenta
familiei numitei Bondas Lili
sociala
Modificarea componentei familiei sub aspectul modificarii
Primar
numarului membrilor beneficiari ai dreptului la alocatia pentru
Directia de asistenta
sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Sbora
sociala
Ramona Elisabeta
Modificarea Dispozitiei nr.1098/2020 privind numirea personalului
Primar
tehnic auxiliar care participa la efectuarea operatiunilor generate de
Serviciul JAPL
desfasurarea alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020

Numirea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activitatii
birourilor electorale ale sectiilor de votare din municipiul Deva la
alegerile locale din 27 septembrie 2020
Modificarea Dispozitiei nr.2122/2016 privind desemnarea unei
Primar
persoane responsabile cu incheierea contractelor si managementul
Cabinet primar
serviciilor de telefonie mobila
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
Primar
ordinara pentru data de 31 august 2020
Primar
ModificareaDispozitiei
nr.1157/2020
privind
modificarea
Serviciul
resurse raportului de serviciu prin transfer la cererea functionarului public,
umane
al domnului Nistor Cristian Ovidiu
Primar
Reluarea activitatii domnului Fatan Ioan Cristian in functia publica
Serviciul
resurse
de executie
umane
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
Primar
data de 26 august 2020, intre orele 12.00 - 16.30 (primar- Pogocsan
Ferdinand)
Primar
Directia urbanism, Revocarea Certificatului de urbanism nr.302/57815/11.08.2020
privatizare
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de comanda, a serviciilor de publicitate in presa
Primar
Serviciul achizitii audiovizuala - productie video cu scop de informare a cetatenilor
despre proiectele municipalitatii
Primar
Modificarea cuantumului dreptului la alocatia pentru sustinerea
Directia de asistenta
familiei, stabilit in favoarea familiei numitului Cristea Ionut
sociala
Primar
Constatarea suspendarii raportului de serviciu al domnului Morar
Serviciul
resurse
Nicolae Marcel, la initiativa functionarului public
umane
Primar
Constatarea suspendarii raportului de serviciu al domnului
Serviciul
resurse
Dragulesc Dorel, la initiativa functionarului public
umane
Primar
Constatarea suspendarii raportului de serviciu al domnului Chitaru
Serviciul
resurse
Ioan Iosif, la initiativa functionarului public
umane
Modificarea Dispozitiei nr.1090/2020 pentru desemnarea comisiei
Primar
de preluare in proprietate de la Consiliul Judetean Hunedoara a
Serviciul financiar obiectivului de investitii finalizat Inchiderea depozitului urban
contabilitate
neconform din Deva realizat in cadrul proiectului "Sistem de
Management Integrat al Deseurilor in judetul Hunedoara", a
Primar
Acordarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi
Serv. UMMSCUP pentru transportatorul autorizat Cetate Urban Taxi SRL
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de licente Microsoft Office 2019 Home and
Serviciul achizitii
Business
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Ciocoiu
Directia de asistenta
Victoria
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Albu
Directia de asistenta
Lucretia
sociala

1211

Primar
25 august
Serviciul JAPL

1212

25 august

1213

25 august

1214

25 august

1215

25 august

1216

26 august

1217

26 august

1218

26 august

1219

26 august

1220

27 august

1221

27 august

1222

27 august

1223

27 august

1224

27 august

1225

27 august

1226

27 august

1227

27 august

1228

27 august

1229

27 august

1230

27 august

1231

27 august

1232

27 august

1233

27 august

1234

27 august

1235

27 august

1236

27 august

1237

27 august

1238

27 august

1239

27 august

1240

27 august

1241

27 august

1242

27 august

1243

27 august

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Munteanu
Anca Mioara

de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Fulop Eva

de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Lazar Ana

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Notar
Julieta

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Rosca
Mariana Ecaterina

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Parnica
Florentina-Larisa

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Junea
Aurelia

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Ciurariu
Elena

de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Pak Roxana

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Nistor
Saveta

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitului Pihodi
Alexandru

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitului Muresan FlorinPaul

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract, a serviciilor de audit financiar extern
Primar
aferente proiectului "Construirea traseului pentru biciclisti pe
Serviciul achizitii
Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie si zona adiacenta" cod
SMIS 125413
Primar
Desemnarea membrilor comisiei de casare, clasare si
Serviciul financiar disponibilizare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aflate in
contabilitate
gestiunea Serviciului administrare domeniul public si privat
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Miclaus
Directia de asistenta
Cristina Violeta
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Suciu
Directia de asistenta
Daniela
sociala

1244

27 august

1245

27 august

1246

27 august

1247

27 august

1248

27 august

1249

28 august

1250

28 august

1251

28 august

1252

28 august

1253

28 august

1254

28 august

1255

28 august

1256

28 august

1257

28 august

1258

28 august

1259

28 august

1260

28 august

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Neacsu
Monica Diana

de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Ciurar Mina

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Covaci
Simina

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Tomita
Richard Strugurel

de asistenta

Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitului Cutureanu
Mircea

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Sava Mihai, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Aur Vasile Aurel,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Zoica Filimon, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Negrea Nicodim,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Panta Maria, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Sabo Elisaveta, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Moisa Maria, persoana cu
handicap grav

de asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Niculita Floaria, persoana
cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Olariu Lucretia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Binder Daniela
Liliana, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Moga Rozalia,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Illes Livia,
persoana cu handicap grav

1261

28 august

1262

28 august

1263

28 august

1264

28 august

1265

28 august

1266

28 august

1267

28 august

1268

28 august

1269

28 august

1270

28 august

1271

28 august

1272

28 august

1273

28 august

1274

28 august

1275

28 august

1276

28 august

1277

28 august

Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala
Primar
Directia
sociala

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Dusa Maria,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Lorincz Maria,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Craciuneac Maria,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Constatarea incetarii acordarii indemnizatiei lunare domnului
Haicu adrian, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Hrinca Dumitru,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Stoian Ioan
Nicolae, persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Corches Domin,
persoana cu handicap grav

de asistenta

Incetarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitului
Lugojan Virgil-Nicolae

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Stoichici Petru

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Stanciuc Daniel Nicolae

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Ropota Ioan

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Pregel Anton

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Molnar Bandi Janos

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea familiei
numitului Fodor Ioan

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Danc Marius Daniel

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Bogdan Nicolae

de asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea familiei
numitei Caldaras Emilia Florentina

1278

28 august

1279

28 august

1280

28 august

1281

28 august

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Directia de
sociala
Primar
Serviciul
umane

asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitei
Covaci Livia

asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitei
Gabor Crucita

asistenta

Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitei
Rostas Gyongyi

resurse

Incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al
domnului David Relu Marcel

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract, de servicii de verificare, intretinere si
reparare instalatii sanitare si grupuri sanitare
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de furnizare, de apa minerala naturala
Primar
31 august
Serviciul achizitii necarbogazoasa(plata) si apa minerala carbogazoasa, imbuteliate in
recipiente de 0,5 l
Stabilirea cuantumului contributiei lunare de intretinere a
Primar
01 septembrie
parintilor/reprezentantilor legali pentru anteprescolarii inscrisi la
Cresa Deva
Cresa Deva in anul scolar 2020-2021
Numirea unei Comisii de receptie a documentatiilor tehnicoPrimar
economice contractate de catre Municipiul Deva din Bugetul Local
01 septembrieServiciul investitii
si al Imprumuturilor exceptandu-le pe cele finantate din fonduri
si reparatii publice
nerambursabile
Primar
Reluarea activitatii doamnei Moga Alina Nicoleta si stabilirea
01 septembrieServiciul
resurse
salariului lunar
umane
Primar
01 septembrieServiciul
resurse Sanctionarea disciplinara a functionarului public Bulea Vasile
umane
Modificarea Dispozitiei nr.2000/2019 privind nominalizarea
Primar
persoanelor care fac parte din Grupul tinta al proiectului
01 septembrieServ.
programe "Optimizarea proceselor in concordanta cu Strategia pentru
dezvoltare
Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva"
Cod SMIS 126422, cu modificarile si completarile ulterioare
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Grecu Calina, persoana cu
01 septembrieDirectia de asistenta
handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Dobrean Anica, persoana
01 septembrieDirectia de asistenta
cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Laslau Ignat, persoana cu
01 septembrieDirectia de asistenta
handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Kovacs Iosif, persoana
01 septembrieDirectia de asistenta
cu handicap grav
sociala
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare domnului Irimie Gheorghe,
01 septembrieDirectia de asistenta
persoana cu handicap grav
sociala
Primar
31 august
Serviciul achizitii

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia de
sociala
Primar
01 septembrieDirectia
locala
Primar
01 septembrieDirectia
locala
Primar
04 septembrieServiciul
umane
Primar
04 septembrieDirectia de
sociala

asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare domnului Topor Matei, persoana
cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Minecan Maria
Olivia, persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Ianc Maria,
persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Sav Elena,
persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei
Marinella, persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Plesoianu
Constantin, persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Barla Iosif,
persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Locsey Mihai,
persoana cu handicap grav

asistenta

Prelungirea acordarii indemnizatiei lunare domnului Trutiu
Alexandru Mircea, persoana cu handicap grav

asistenta

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Nagy Magdalena,
persoana cu handicap grav

lunare

doamnei

Verne

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Preda Ana
asistenta Corina, pentru fiul sau minor Preda Alin Daniel persoana cu
handicap grav
asistenta

Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Roman Leonora, persoana
cu handicap grav

politia

Declararea vehiculului marca Dacia 1310, de culoare gri, cu numar
de inmatriculare IS 66 GED ca fiind fara stapan

politia

Declararea vehiculului marca Dacia Logan, de culoare gri, ca fiind
fara stapan

resurse Sanctionarea disciplinara a functionarului public Pocol Ovidiu Ioan

Incetarea acordarii dreptului la ajutor social si a dreptului la
1309
asistenta alocatia pentru sustinerea familiei, stabilite in favoarea familiei
numitului Fodor Ioan
Aprobarea metodelor de identificare si verificare a destinatarilor
Primar
finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai
1310 04 septembrieDirectia de asistenta defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe supirt electronic
sociala
pentru sprijin educational (SNSED), conform Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.133/2020 si constituirea grupului de lucru

Primarul
1311 04 septembrieCompartiment
autoritate tutelara
Primar
1312 04 septembrieServiciul
resurse
umane
Primar
1313 04 septembrie
Serviciul achizitii
1314 07 septembriePrimar

Instituirea masurii de ocrotire a curatelei pentru numita Kaitar
Gizela
Acordarea majorarii salariale pentru activiatea de desfasurata in
cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile in luna august 2020
Numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a unui abonament la un serviciu online
de monitorizare a Buletinului Procedurilor de Insolventa
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
data de 07 septembrie 2020, intre orele 8.00 - 12.00 (primarPogocsan Ferdinand)

Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul:
"Amenajare locuinte sociale -72 unitati locative Bloc 3 si Bloc 4 zona cartier Grigorescu", lucrari contractate de catre Municipiul
Primar
Deva, in baza contractului de lucrari nr.18657/02.03.2018 si a
1315 07 septembrieServiciul investitii
actelor aditionale nr.1 -26821/18.03.2019, nr.2-56514/14.06.2019,
si reparatii publice
nr.3 -74582/07.08.2019, nr.4 -26698/12.03.2020 si nr.541813/09.06.2020, finantat din Bugetul General al municipiului
Deva si de la Bugetul de Stat, in care sa fie inclus un reprezentant
din partea Inspectoratului de Stat in Constructii
Asigurarea bunei functionari a Primariei municipiului Deva pentru
perioada 08-28 septembrie 2020 (primar- Pogocsan Ferdinand)
Modificarea Dispozitiei nr.1007/2018 privind numirea echipei de
Primar
implementare si monitorizare a proiectului "Reabilitarea,
08 septembrieServiciul programe modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a
dezvoltare
Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu" - locatia din
Str. Scarisoara, nr.4 (scoala generala) cod SMIS 122788
Modificarea Dispozitiei nr.1493/2018 privind numirea echipei de
Primar
implementare a proiectului "Reabilitarea zonei urbane Dealul
08 septembrieServiciul programe
Cetatii Deva, monument al naturii si istoric cu valoare turistica
dezvoltare
ridicata din Municipiul Deva - Refunctionalizarea incintei I"
Modificarea Dispozitiei nr.920/2020 pentru numirea unui grup de
Primar
lucru la nivelul Municipiului Deva pe perioada derularii
08 septembrieComp.
eficienta
Contractului de prestari servicii de managemnet energetic
energetica
nr.38469/22.05.2020
Modificarea si completarea dispozitiei nr.1057/2020 privind
Primar
aprobarea metodologiei de identificare si verificare a destinatarilor
08 septembrieDirectia de asistenta finali din cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoanele
sociala
varstnice si pentru persoanele fara adapost conform Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.115/2020
Modificarea Dispozitiei nr.24/2020 privind modificarea Dispozitiei
Primar
nr.2335/2019 privind numirea doamnei Petrutesc-Boaru
08 septembrieServiciul
resurse
Lacramioara Suzana in functia publica de executie, in urma
umane
promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut
Primar
Reluarea activitatii doamnei Mates Narcisa Loredana in functia
resurse
08 septembrieServiciul
publica de executie
umane

1316 08 septembriePrimar

1317

1318

1319

1320

1321

1322

Primar
1323 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1324 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1325 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1326 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1327 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1328 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1329 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1330 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1331 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Primar
1332 08 septembrie
Serv. UMMSCUP

Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.232 apartinand transportatorului
autorizat Dany Travel 2004 SRL pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.69 apartinand transportatorului
autorizat Sav Dorin Taxi PFA pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.241 apartinand transportatorului
autorizat GTI Transporting SRL pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.293 apartinand transportatorului
autorizat Aib Transport SRL pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.150 apartinand transportatorului
autorizat Teo Transprint SRL pentru o perioada de 5 ani
Reinnoirea contractului de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport persoane/bunuri in regim de taxi si
prelungirea Autorizatiei taxi nr.221 apartinand transportatorului
autorizat Remdav Com Impex SRL pentru o perioada de 5 ani
Inlocuirea autovehiculului marca Chevrolet Aveo cu numar de
inmatriculare HD-40-FUL apartinand transportatorului autorizat
Bibitax Universal SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.134 cu
autovehiculul marca Dacia Logan cu acelasi numar de
inmatriculare si eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan cu numar de
inmatriculare HD-42-ATP apartinand transportatorului autorizat
Rares Travel SRL detinator al Autorizatiei Taxi nr.231 cu
autovehiculul marca Renault Symbol cu acelasi numar de
inmatriculare si eliberarea unei noi autorizatii taxi corespunzatoare
Inlocuirea autovehiculului marca Dacia Logan cu numar de
inmatriculare HD-07-ATP apartinand transportatorului autorizat
Dinamic Black Cab Services SRL detinator al Autorizatiei Taxi
nr.223 cu autovehiculul marca Renault Symbol cu acelasi numar de
Modificarea autorizatiei nr.182 pentru executarea serviciului public
de transport persoane/bunuri in regim de taxi atribuita
transportatorului autorizat Madacip SRL datorita inlocuirii
managerului de transport si eliberarea unei autorizatii de transport
cu un continut modificat

Primar
Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul unor capitole
1333 08 septembrieServiciul financiar
bugetare
contabilitate
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract, echipament si accesorii pentru
1334 09 septembrie
Serviciul achizitii
computer

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract: lucrari avand ca obiect proiectare,
Primar
asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari
09 septembrie
Serviciul achizitii
pentru obiectivul de investitie: "Modernizare strada Hortensiei"
municipiul Deva, judetul Hunedoara
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a serviciilor de productie de filme de
09 septembrie
Serviciul achizitii
informare si promovare de tip virtual
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii unui
contract de lucrari pentru proiectare, asistenta tehnica din partea
Primar
proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii:
09 septembrie
Serviciul achizitii "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public, pentru doua
locasuri de cult - Biserica Reformata din Barcea Mica si Biserica
Reformata din Cristur
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
09 septembrie
directe pe baza de contract a Serviciilor de Dirigentie de santier
Serviciul achizitii
pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Hortensiei"
Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, pentru obiectivul
„Reparatii toaleta publica situata in zona Centrului Comercial Ulpia
Primar
09 septembrie
din municipiul Deva”, lucrari contractate de catre Municipiul Deva
Serviciul achizitii
in baza contractului de lucrari nr.47337/30.06.2020, finantat din
bugetul general al Municipiului Deva, in care sa fie inclus un
reprezentant din partea SPIGM Deva
Desemnarea comisiei de predare a imobilului teren situat in
Primar
municipiul Deva - zona raului Mures in suprafata masurata de
10 septembrieServiciul financiar 141793 mp, inscris in CF nr.66525, nr. cadastral 7000 din domeniul
contabilitate
public al municipiului Deva in domeniul public al statului in
vederea darii in administrarea Ministerului Apararii Nationale
Primar
10 septembrieServiciul
resurse Avansarea in gradatia 4 a domnului Popa Florin
umane
Reluarea activitatii domnului Cioflica Cristian Emil, politist local,
Primar
clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
11 septembrieServiciul
resurse disciplina in constructii si afisajul stradal al Serviciului disciplina
umane
in constructii, activitate comerciala, protectia mediului din cadrul
Directiei Politia Locala a aparatului de specialitate al Primarului
Modificarea Dispozitiei nr.1284/2020 privind stabilirea
Primar
cuantumului
contributiei
lunare
de
intretinere
a
11 septembrie
Cresa Deva
parintilor/reprezentantilor legali pentru anteprescolarii inscrisi la
Cresa Deva in anul scolar 2020-2021
Primar
Incuviintarea autoritatii tutelare ca minora Bustea Iulia Georgiana
11 septembrieCompartimentul
sa vanda o suprafata de teren extravilan
autoritate tutelara
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitei Anghel
11 septembrieDirectia de asistenta
Aurelia
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitului Fagadar
11 septembrieDirectia de asistenta
Gheorghe Florentin
sociala
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social, in favoarea numitei Sicoe
11 septembrieDirectia de asistenta
Doina
sociala

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
11 septembrieDirectia de asistenta pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei Capusan
sociala
Sonia Eugenia
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
politia Renault Clio de culoare gri, avand numar de inmatriculare HD-8011 septembrieDirectia
locala
FEL
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
11 septembrieDirectia
politia Ford Escort de culoare verde avand numar de inmatriculare HD-09locala
JKT
Primar
Trecerea in proprietatea municipiului Deva, a vehiculului marca
11 septembrieDirectia
politia Dacia 1310 de culoare gri, fara stapan cu numar de inmatriculare ISlocala
66-GED
Primar
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a dreptului la alocatia
14 septembrieDirectia de asistenta pentru sustinerea familiei, in favoarea familiei numitei szocsi
sociala
Andreea Cristina
Primar
Modificarea Dispozitiei nr.1021/2020 privind stabilirea dreptului la
14 septembrieDirectia de asistenta ajutor social si a cuantumului acestuia, in favoarea numitului Orban
sociala
Laslo
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de Serviciiavand ca obiect prestarea
15 septembrie
Serviciul achizitii serviciilor de dirigentie de santier pentru proiectul "Modernizare
strada valcele - sat Cristur" din municipiul Deva
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract a serviciilor pentru elaborare a 9
15 septembrie
Serviciul achizitii documentatii topografice in vederea actualizarii unor date inscise in
CF-uri, intabularii si obtinerii CF-urilor de la OCPI, pentru imobile
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract de Servicii avand ca obiect prestarea
15 septembrie
Serviciul achizitii serviciilor de realizare si implementare a Registrului Electonic
National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) - sistem de
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract a serviciilor pentru elaborare a 7
Primar
15 septembrie
documentatii topografice in vederea actualizarii unor date inscise in
Serviciul achizitii
CF-uri, intabularii si obtinerii CF-urilor de la OCPI, pentru imobile
aflate in proprietatea publica a municipiului Deva
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Lapadat
15 septembrieDirectia de asistenta
Violeta
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Costa
15 septembrieDirectia de asistenta
Sanvina
sociala
Primar
15 septembrieDirectia de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Ciurar Eva
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Caldaras
15 septembrieDirectia de asistenta
Stela
sociala
Primar
15 septembrieDirectia de asistenta Acordarea unui ajutor banesc de urgenta numitei Horvath Vilma
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Caldaras
15 septembrieDirectia de asistenta
Rusalina
sociala

Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numita Bulbucan
1364 15 septembrieDirectia de asistenta
Andra Maria
sociala
Primar
Acordarea unui ajutor banesc de urgenta pentru numitul Trif Ioan
1365 15 septembrieDirectia de asistenta
Florin
sociala
Modificarea Anexei nr.2, pozitia nr.8 la Dispozitia nr.1284/2020
Primar
privind stabilirea cuantumului contributiei lunare de intretinere a
1366 15 septembrie
Cresa Deva
parintilor/reprezentantilor legali pentru anteprescolarii inscrisi la
Cresa Deva in anul scolar 2020-2021
Primar
Incetarea acordarii dreptului la ajutor social si a dreptului la
1367 16 septembrieDirectia de asistenta alocatia pentru sustinerea familiei, stabilite in favoarea familiei
sociala
numitei Rostas Loredana Maria
Primar
Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social, stabilit in
1368 16 septembrieDirectia de asistenta
favoarea numitei Varga Liliana
sociala
Modificarea Dispozitiei nr.1316/2020 privind asigurarea bunei
functionari a Primariei municipiului Deva (primar- Pogocsan
1369 17 septembriePrimar
Ferdinand - 8-16.09, 21-25.09 si 28.09)
Modificarea Dispozitiei nr.1098/2020 privind numirea personalului
Primar
1370 17 septembrie
tehnic auxiliar care participa la efectuarea operatiunilor generate de
Serviciul JAPL
desfasurarea alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020
Primar
Restrictionarea circulatiei rutiere pe perioada desfasurarii actiunii
Compartiment
sportive "Cupa Judetului Hunedoara de Ciclism Sosea -Copii",
1371 17 septembrie
comunicare,
editia a II a, organizata de catre Asociatia Judeteana de Ciclism
promovare imagine Hunedoara
Primar
Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar
1372 17 septembrieServiciul financiar
65.02 "Invatamant"
contabilitate
Primar
1373 17 septembrieServiciul
resurse concurs
umane
Primar
Mentinerea in functia publica, peste varsta standard de pensionare,
1374 18 septembrieServiciul
resurse
a doamnei Felea Diana Maria
umane
Convocarea Consiliului local al municipiului Deva in sedinta
1375 18 septembriePrimar
ordinara pentru data de 24 septembrie 2020
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract, de echipamente IT pentru proiectul
Primar
1376 21 septembrie
"Planificare strategica in municipiul Deva pe termen mediu si lung
Serviciul achizitii
si acces facil al cetatenilor la servicii publice gestionate partajat de
catre UAT municipiul Deva" cod SMIS 135237
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract, de echipamente de lucru si consumabile
Primar
pentru management proiect pentru proiectul "Planificare strategica
1377 21 septembrie
Serviciul achizitii in municipiul Deva pe termen mediu si lung si acces facil al
cetatenilor la servicii publice gestionate partajat de catre UAT
municipiul Deva" cod SMIS 135237
Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
Primar
directe pe baza de contract furnizare prin inchiriere inclusiv montaj
1378 21 septembrie
Serviciul achizitii si demontaj decoratiuni pentru oficierea ceremoniilor de casatorie
in aer liber

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

Primar
21 septembrieServiciul investitii
si reparatii publice
Primar
21 septembrieDirectia de asistenta
sociala
Primar
21 septembrieDirectia de asistenta
sociala
Primar
21 septembrieDirectia de asistenta
sociala
Primar
21 septembrieServiciul
resurse
umane

Numirea unei comisii de receptie pentru lucrari de reparatii si
intretinere strazi, alei, trotuare, parcari si drumuri apartinatoare
municipiului Deva
Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea
numitului Anghelina Ioan Dorin
Suspendarea dreptului la ajutorul social, stabilit in favoarea numitei
Cornea Gabriela Maria
Respingerea cererii pentru acordarea dreptului la ajutorul social,
domnului Tomita Alexandru

Organizarea examenului de promovare in clasa in data de 8
octombrie 2020, stabilirea comisiei de examen si a bibliografiei
aferente
Numirea unei Comisii pentru receptia la terminarea lucrarilor de
constructii si instalaltii aferente acestora, pentru obiectivul:
"Amenajare canalizare pluviale strada Atelierelor", lucrari
Primar
contractate de catre Municipiul Deva in baza contractului de lucrari
22 septembrieServiciul investitii
nr.22219/02.03.2020 si a actului aditional nr.1/50890 din
si reparatii publice
13.07.2020, finantat din bugetul general al Municipiului Deva si de
la bugetul de stat, in care sa fie inclus un reprezentant din partea
Inspectoratului de Stat in Constructii
Primar
Incuviintarea autoritatii tutelare ca minorul Tusa Vlad sa primeasca
22 septembrieCompartimentul
succesiunea ce i se cuvine dupa defuncta sa mama Mot Corina
autoritate tutelara
Ionela
Primar
Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Ciama Elena, persoana cu
22 septembrieDirectia de asistenta
handicap grav
sociala
Primar
Suspendarea dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea familiei
22 septembrieDirectia de asistenta
numitei Gabor Lujza
sociala
Primar
Suspendarea dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea numitei
22 septembrieDirectia de asistenta
Ciurar Maria
sociala
Primar
Suspendarea dreptului la ajutorul social stabilit in favoarea familiei
22 septembrieDirectia de asistenta
numitei Popelea Maria
sociala
Primar
Modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru
22 septembrieDirectia de asistenta sustinerea familiei, stabilit in favoarea familiei numitei Varga
sociala
Bianca
Primar
22 septembrieServiciul
resurse
umane
constantin virginia
Primar
Instituirea masurii de octotire a curatelei pentru minorii Oprea
22 septembrieCompartimentul
Stefan si Oprea Antonia
autoritate tutelara
Primar
Modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul
resurse
22 septembrieServiciul
serviciului, al doamnei Guran Angela Nicoleta
umane

Primar
1394 22 septembrieServiciul
umane

resurse

Modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul
serviciului, al doamnei Duduca Cecilia

Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii
directe pe baza de contract de furnizare de materiale curatenie si
igienizare
Primar
Retragerea autorizatiei taxi nr.271, avand ca titular SC Devatax
1396 22 septembrie
Serv. UMMSCUP Rapid SRL
Modificarea Dispozitiei nr.1316/2020 privind asigurarea bunei
functionari a Primariei municipiului Deva (primar- Pogocsan
1397 23 septembriePrimar
Ferdinand - 8-16.09, 21-22.09, 23.09-pana la ora 10, 24.09 si
28.09)
Modificarea Dispozitiei nr.94/2020 privind constituirea comisiei de
Primar
disciplina in cadrul aparatului de specialitate al Primarului
1398 23 septembrieServiciul
resurse
municipiului Deva si Directiei publice locale de evidenta
umane
persoanelor si stare civila Deva
Primar
1395 22 septembrie
Serviciul achizitii

