REGISTRUL
hotărârilor adoptate de Consiliul Local al municipiului
Deva în anul 2020
Nr.
Hot
0
1

Data
1

Cine propune
2

Continutul
privind
3

Obs.
4

28.01.2020 Primarul
DJAPL
28.01.2020 Primarul
DJAPL
28.01.2020 Primarul
DJAPL
28.01.2020 Primarul
DJAPL

Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul
municipiului Deva al domnului Deteșan Simion Romeo
Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul
municipiului Deva al domnului Țonea Vasile
Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului
domnului Jula Cornel
Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului
doamnei Rîșteiu Alexandra Cosmina

5

28.01.2020

6

28.01.2020

7

28.01.2020

8

28.01.2020

9

28.01.2020

Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare
Aprobarea unor măsuri pentru continuarea procesului de bugetare participativă la
nivelul municipiului Deva
Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru
serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva
Acordarea unor premii sportivilor și colectivelor tehnice care au obţinut performanţe Modif. de
deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, elevilor care au HCL
obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şinr.73/2020
naţionale pe discipline de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe
aceştia
Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de Modif. de
coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul HCL
”Excelența în educație”, ediția a IV-a, eveniment ce se va desfășura în perioada nr.56/2020
februarie-aprilie 2020
Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Lotizare zonă rezidențială cu
locuințe individuale” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva,
zona străzii Coziei

2
3
4

10 28.01.2020

Primarul
DJAPL
Primarul
Serviciul informatica
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primarul
Biroul învățământ

Primarul
Biroul învățământ

Primarul
Dir. urbanism,
privatizare

local al
local al
Deva al
Deva al

141

11 28.01.2020

12 28.01.2020

13 28.01.2020

14 28.01.2020

15 28.01.2020

16 28.01.2020

17 28.01.2020

18 28.01.2020

19 28.01.2020

20 28.01.2020
21 28.01.2020

22 28.01.2020

Primarul
Dir. urbanism,
privatizare
Primarul
Bir.învățământ

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Biserica cu hramul “Sf. Mare
Mucenic Gheorghe” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva,
Zona străzii Zăvoi
Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de înăţământ preuniversitar de stat şi particular
care funcţionează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului
local Deva pentru anul şcolar 2020-2021
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica „Adormirea Maicii Domnului”reparații publice
Parohia Deva VI, din municipiul Deva”
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public –Parohia Romano Catolica nr.II Deva”
reparații publice
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Greco – Catolică „Immaculata”, din
reparații publice
municipiul Deva”
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavril - Parohia
reparații publice
Sântuhalm”
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public - Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie
reparații publice
Tesviteanul” - Parohia Deva VII
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare
Serviciul investiții și platforma în zona blocului 12 A”, în municipiul Deva, B-dul Nicolae Bălcescu
reparații publice
Primarul
Aprobarea ”Documentaţiei tehnico - economice nr.148/2019 pentru lucrări de
Serviciul investiții și reparații și întrețineri străzi, alei, trotuare, parcări și drumuri aparținătoare
reparații publice
municipiului Deva”, pentru o perioadă de 2 ani
Primarul
Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2020
Serv.UMMSCUP
Primarul
Direcția de asistență
socială
Primarul
Birou fond locativ

Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 la
nivelul municipiului Deva
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.313/2017 privind
stabilirea cuantumului chiriei nominale și aprobarea contractului-cadru de locațiuneînchiriere pentru locuințele sociale situate în municipiul Deva, str.Zăvoi, blocurile 19 și Aleea Streiului nr.24, ca urmare a modificării și completării Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000
241

23 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

24 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

25 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

26 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

27 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

28 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

29 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

30 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

31 28.01.2020

Primarul
Birou fond locativ

32 28.01.2020

Primarul
Serviciul ADPP

33 28.01.2020

Primarul
Serviciul ADPP

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.312/2017 privind aprobarea contractuluicadru de locațiune-închiriere pentru locuințele sociale tip cameră de cămin,
locuințele construite din fondurile statului, locuințele de necesitate și locuințele de
serviciu aflate în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ca urmare a
modificării și completării Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1275/2000
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2016 privind aprobarea componenţei
Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a
Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii, ulterior modificată
Prelungirea duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru suprafeţele locative cu
destinaţia de locuinţe sociale, situate în municipiul Deva, str. Zăvoi, blocurile 1-8,
aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului
local al municipiului Deva
Încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita
Ciurar Maria, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul
Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 5
Încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul
Gheorghiță Petru, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în
municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, etaj 2, camera 206
Încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita
Muntea Elena-Aurica, pentru locuința construită din fondurile statului, situată în
imobilul din municipiul Deva, Aleea Romanilor, bl.9, sc.2, et.4, ap.24
Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei tip cameră de cămin, situată în
municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.2, camera 218, aflată în administrarea Direcției
de asistenţă socială Deva, către numita Șurghie Cosmina-Cristina
Încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita
Rostaș Teodora, pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva,
Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 5
Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.4, ap.52, în vederea vânzării acesteia către chiriașii
Petresc Petru și Petresc Ariana-Maria
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.359/2019 privind
închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str. Iuliu Maniu, bl.L3, parter, județul
Hunedoara
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.412/2019 privind
închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Ulpia, P.T.27, ap.2/2, județul
Hunedoara
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34 28.01.2020
35 28.01.2020

36 28.01.2020
37 28.01.2020

Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP

38 28.01.2020

Primarul
Serviciul ADPP

39 28.01.2020

Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul resurse
umane
Primarul
Directia politia locala
Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP

40 28.01.2020

41 28.01.2020
42 28.01.2020

43 28.01.2020

44 28.01.2020

45 28.01.2020
46 28.01.2020
47 28.01.2020

Rezilierea contractului de asociere în participațiune nr.4/2005 încheiat între Consiliul
local al municipiului Deva și S.C. Expo Gala S.R.L
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.396/2019 privind
stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea
unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva
Încetarea contractului de concesiune nr.61/2004 încheiat cu SC General Investment
SRL
Darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață utilă de 23 mp, situat în municipiul
Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.20 B, et.1, ap.1, județul Hunedoara, către Asociația
Foștilor Deținuți Politici
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 115 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Nicolae Bălcescu, F.N., județul
Hunedoara
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor
terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Acordarea normei de hrană pe anul 2020 personalului din cadrul Direcției poliția
locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.274/2016 privind stabilirea componenței
Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Deva
Aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exercițiului bugetar al anului 2019
Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 31 decembrie
2019
Aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții, anexa la bugetul creditelor
interne al municipiului Deva pe anul 2020
Aprobarea preluării investiției în curs de execuție aferentă obiectivului „Liceul de
muzică și arte plastice Sigismund Toduță”
Încetarea contractului de concesiune nr.4/05.10.1993 încheiat cu Liceul de artă Deva
Acceptarea unor donaţii din partea numiților: Miscoiu Nicolae Florin, Popescu
Nicolae - Simion, Popescu Natalia Livia, Costea Simona- Gabriela, Balint Victor,
Balint Andreea, SC. Explomin SRL, a unor terenuri în vederea realizării unui drum de
acces
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48 28.01.2020

49 28.01.2020

50 28.01.2020

Primarul
Compartimentul
arierate, împrumuturi
Primarul
Dir. urbanism,
privatizare
Primarul
Serviciul ADPP

51 28.01.2020

Primarul
Serviciul programe
dezvoltare

52 28.01.2020

Primarul
Serviciul programe
dezvoltare

53 28.01.2020

Primarul
Serviciul programe
dezvoltare

54 28.01.2020

Primarul
Serviciul ADPP

55 18.02.2020

Primarul
Biroul învățământ

56 18.02.2020

Primarul
Biroul învățământ

57 18.02.2020

Primarul
Biroul învățământ

58 18.02.2020

Primarul
Biroul învățământ

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și
garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de
50.000.000,00 lei, modificată și completată ulterior
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „WDP INDUSTRIAL PARK
DEVA” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, partea stângă a
DJ687 - înainte de S.C. Macon S.A.
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.373/2019 privind
vanzarea prin licitatie publica a unui apartament cu o camera situat in municipiul
Deva, Calea Zarandului , bloc 80, etaj 2, apartament 45, județul Hunedoara
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.47/2018 privind aprobarea Documentației
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 – Aleea Plopilor din
municipiul Deva”, cu modificările si completarile ulterioare
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.55/2018 privind aprobarea Documentației
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A – B-dul Iuliu
Maniu din municipiul Deva”, cu modificările şi completarile ulterioare
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2016 privind aprobarea Documentației
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea
Crizantemelor din municipiul Deva”, cu modificările şi completările ulterioare
Solicitarea transmiterii imobilului înscris în CF nr.60939, din domeniul public alRevocata de
statului și din administrarea Instituției Prefectului județului Hunedoara, în HCL
nr.
proprietatea publică a municipiului Deva și administrarea Consiliului local al 207/2020
municipiului Deva (Directia de evidenta a populatiei)
Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația
Cluburilor de Dezbateri din Vest, la concursul național de dezbateri academice „Deva
Cup” - ediția a III-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 21 - 23 februarie 2020
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.9/2020, privind participarea municipiului
Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul ”Excelența în educație”,
ediția a IV-a, eveniment ce se va desfășura în perioada februarie-aprilie 2020
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.378/2019 privind finanțarea burselor din
bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii
care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de
pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva
Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte
541

59 18.02.2020

Primarul
Biroul învățământ

60 18.02.2020

Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
Primarul
Biroul învățământ
Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
Primarul
Serv. investiții și
reparații publice

61 18.02.2020
62 18.02.2020

63 18.02.2020

64 18.02.2020

65 18.02.2020

66 18.02.2020

67 18.02.2020

68 18.02.2020

69 18.02.2020

70 18.02.2020

71 18.02.2020

Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
Primarul
Serv. financiar,
contabilitate

Aprobarea Regulamentului pentru acordarea finanţărilor proiectelor sportive, din
bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept
public cu sediul pe raza municipiului Deva
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.241/2012, privind
stabilirea nivelului contribuției anuale a municipiului Deva la Asociația ”Salvital”
Hunedoara pentru susținerea și finanțarea SMURD Hunedoara
Aprobarea Documentației D.A.L.I. – Reabilitare Sală de Sport „Robert Singer”, str.
Titu Maiorescu, nr.30 - Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica Penticostală „Emanuel” – Deva
Aprobarea Devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico – economici la faza
de Proiect Tehnic de execuție al obiectivului de investiții „Iluminat arhitectural pe
clădiri de interes public – Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, din municipiul Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica Creştină Baptistă „Sfânta Treime”
din municipiul Deva - pentru construcția din Deva, Aleea Poiana Narciselor, nr.8,
dată în folosinţă Bisericii Creștine Baptiste Maghiare – Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Primăria municipiului Deva”
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica „Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare”
Parohia Deva III
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” Parohia Deva X
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” –
Deva, clădirea de pe str. M. Kogălniceanu nr.14
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare Modif
de
pe Bulevardul Decebal - zona Palat Administrativ, municipiul Deva”
HCL
nr.166/2020
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și
garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de
50.000.000,00 lei, modificată și completată ulterior
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.457/2019, privind
aprobarea bugetului creditelor interne al municipiului Deva pe anul 2020
641

72 18.02.2020

73 18.02.2020

74
75
76
77

78

79

80

Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
Primarul
Bir. învățământ

27.02.2020 Primarul
DJAPL
27.02.2020 Primarul
Directia politia locala
27.02.2020 Primarul
DJAPL
27.02.2020 Primarul
Serviciu resurse
umane
27.02.2020 Primarul
Serviciu resurse
umane

27.02.2020 Primarul
Serviciu resurse
umane
27.02.2020 Primarul
Serv.UMMSCUP

81

27.02.2020 Primarul
Birou invatamant

82

27.02.2020 Primarul
Serviciul programe
dezvoltare

Aprobarea bugetului general pe anul 2020 și estimarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anii 2021-2023 al Municipiului Deva
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.8/2020, privind acordarea unor premii
sportivilor și colectivelor tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile
sportive internaționale și naționale oficiale, elevilor care au obținut distincții la
olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de
învățământ, precum și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia
Alegerea presedintelui de sedinta
Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a municipiului Deva pe anul 2020
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de
validare, cu modificările ulterioare
Organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor
vacante de poliţist local din cadrul Direcţiei Poliţia locală a aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Deva
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.273/2018 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul
Deva, așa cum a mai fost modificată prin Hotărârile Consiliului local
nr.390/2018
și nr.471/2018
Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva și
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva
Transmiterea în administrarea Societății Transport Public local Deva S.R.L. a unui
număr de 12 - douăsprezece autobuze, proprietatea privată a municipiului Deva, ce vor
fi utilizate pentru efectuarea transportului public local de călători în municipiul Deva și
localitățile aparținătoare
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de
administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din
municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2016 privind aprobarea Documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea
Crizantemelor din municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare

741

83

84

85

86

87

88

27.02.2020 Primarul
Serviciul programe
dezvoltare

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.55/2018 privind aprobarea Documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A – B-dul Iuliu
Maniu din municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2016, privind instituirea taxei de
27.02.2020 Primarul
Serviciul programe reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al
dezvoltare
municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței
energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014 – 2020 și aprobarea modelului contractelor cu Asociațiile de
proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, cu modificările și completările
ulterioare
Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.63, în vederea vânzării acesteia către
sociala
chiriașii Manițiu-Kreuzel Annelise și Manițiu-Kreuzel Aron-Ioan
Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.1, ap.14, în vederea vânzării acesteia către chiriașii
sociala
Liga Lavinia-Nicoletta și Liga Adrian-Cristian
Aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul
sociala
2020, prezentate de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de
locuinţe pentru tineri destinate închirierii
Repartizarea spre închiriere a locuinței pentru tineri destinată închirierii, rămasă
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta vacantă în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.2,
sociala
et.4, ap.27

89

Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei tip cameră de cămin, situată în
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.3, camera 305, aflată în administrarea Direcției
sociala
de asistenţă socială Deva, către numitul Moldovan Carol

90

Prelungirea duratei contractului de locațiune-închiriere nr.15979/01.09.2017, încheiat
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta între municipiul Deva și numita Moraru Marcela-Crina, pentru locuinţa socială situată
sociala
în municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.3, mansardă, ap.58

91

Încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta Văcăruș Florin, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul
sociala
Deva, str.1 Mai, nr.27, etaj 4, camera 420

841

92

27.02.2020 Primarul
Prelungirea termenului contractului de locațiune-închiriere nr.4251/28.02.2019
Directia de asistenta încheiat între municipiul Deva și Ioniță Ion pentru locuința de necesitate situată în
sociala
imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 108

93

Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta acestora, pentru un număr de 7 locuinţe situate în imobilele ANL 1 și ANL 3 din
sociala
municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

94

Actualizarea cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit
27.02.2020 Primarul
Directia de asistenta prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii,
sociala
situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M.
Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, anexe și
27.02.2020 Primarul
Compartiment
amenajări exterioare” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif
urbanism
Vulcan, nr.99A
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință individuală, garaj auto
27.02.2020 Primarul
Compartiment
şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Iosif Vulcan,
urbanism
nr.102B
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială și
27.02.2020 Primarul
împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Prunilor, F.N
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Anexă, garaj şi piscină acoperită”
27.02.2020 Primarul
Compartiment
generat de imobilul situat în municipiul Deva, localitatea Sântuhalm, str. Sântuhalm,
urbanism
nr.51
Darea în administrare către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a
27.02.2020 Primarul
Serviciul cadastru
suprafeței de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva
Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a
27.02.2020 Primarul
Serviciul ADPP
municipiului Deva
Aprobarea prelungirii termenului de amplasare a containerelor de colectare
27.02.2020 Primarul
Serviciul ADPP
îmbrăcăminte și încălțăminte uzată, cu titlu gratuit pe domeniul public al municipiului
Deva
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri
27.02.2020 Primarul
Serviciul ADPP
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 privind aprobarea Documentației
27.02.2020 Primarul
Serviciul programe de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
dezvoltare
investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str.Titu
Maiorescu din municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare
Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru
27.02.2020 Primarul
Serviciul ADPP
construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată
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96

97
98

99
100
101

102
103

104
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105

27.02.2020 Primarul
Serviciul urbanism

Atribuirea denumirii de ”Strada Emil Racoviță” arterei de circulație auto și pietonală
din municipiul Deva, delimitată de D.N. 7 și rezervoarele de apă din zona ”Dealul
Paiului”
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.190/2019, privind aprobarea asocierii
municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de
Serviciul financiar
Urgență Deva
Primarul
Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Modif
de
Serviciul financiar
Spitalul Județean de Urgență Deva
HCL
nr.238/2020
300/2020
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.419/2016 privind aprobarea Documentației
Serviciul programe de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
dezvoltare
investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului,
din municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.59/2018 privind aprobarea Documentației
Serviciul programe de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru
dezvoltare
investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din
municipiul Deva”, cu modificările ulterioare și completările ulterioare
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.241/2012, privind
Serv. financiar,
stabilirea nivelului contribuției anuale a municipiului Deva la Asociația
contabilitate
’’SALVITAL’’ Hunedoara pentru susținerea și finanțarea SMURD Hunedoara
Primarul
Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Modif
de
Serv. financiar,
Spitalul Județean de Urgență Deva, cu Asociaţia Pro Ambulanţa şi cu Asociaţia HCL
contabilitate
Salvital Hunedoara
nr.254/2020
Primarul
Aprobarea Proiectului pentru sprijinirea persoanelor în vârstă peste 65 de ani, precum
Directia de asistenta şi a altor persoane vulnerabile expuse riscului de infectare cu coronavirusul SARSsociala
Cov-2, din municipiul Deva
Primarul
Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2020
Serv. financiar,
contabilitate
Primarul
Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni, respectiv aprilie, mai,
iunie 2020
Primarul
Aprobarea noului Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Modif.de
DJAPL
municipiului Deva
HCL
nr.165/2020
Primarul
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.834/2000
Serviciul ADPP
Primarul
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.3/2010
Serviciul ADPP
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27.02.2020

107

27.02.2020

108

27.02.2020

109

27.02.2020

110

30.03.2020

111

30.03.2020

112

30.03.2020

113

30.03.2020

114

16.04.2020

115

16.04.2020

116

16.04.2020

117

16.04.2020
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

128

129

130

131

132

16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
16.04.2020
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
16.04.2020 Primarul
Serv.UMMSCUP
16.04.2020 Primarul
Serviciul resurse
umane
16.04.2020 Primarul
Directia de asistenta
sociala Deva
16.04.2020 Primarul
Directia de asistenta
sociala Deva
16.04.2020 Primarul
Directia de asistenta
sociala Deva
16.04.2020 Primarul
Directia de asistenta
sociala Deva

Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.38/2004
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.835/2000
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.838/2000
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.839/2000
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.2/2014
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.179/2020
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.180/2020
Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor
terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului de transport public local deModif
de
personae efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare HCL
către Societatea Transport public local Deva SRL
nr.239/2020
Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului
local Deva
Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et. parter, ap.5, în vederea vânzării acesteia
către chiriașul titular Zaharia Cristina
Aprobarea schimbării destinației locuințelor situate în imobilul din municipiul Deva,
Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camerele 114 și 118, din locuințe sociale tip camere de
cămin în locuințe de necessitate
Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea
Moților, nr.2, bl.1, et.1, camera 34, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă
Socială Deva, către numita Rostaș Loredana-Maria
Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei tip cameră de cămin, situată în
municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, et. parter, camera 16, aflată în
administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Cosma Anca
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133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

16.04.2020 Primarul
Aprobarea
prelungirii
termenului
contractului
de
locațiune-închiriere
Directia de asistenta nr.15473/01.09.2017 încheiat între municipiul Deva și Căldăraș Elena pentru locuința
sociala Deva
tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1,
et.2, camerele 50 și 54
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Hală dezmembrări auto”generat de
Compartiment
imobilul situat în intravilan, localitatea Cristur, Șoseaua Hunedoarei -DJ687, nr.130
urbanism
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, funcțiuni
Compartiment
complementare și împrejmuire la frontul stradal” generat de imobilul situat în
urbanism
intravilanul municipiul Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.43
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinţe tip duplex” generat de
Compartiment
imobilul situat în municipiului Deva, str. Petre Ispirescu, nr.6
urbanism
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal „Extindere, supraetajare și schimbare
Compartiment
de destinație clădire existentă” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului
urbanism
Deva, bulevardul 22 Decembrie, nr.118
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Hotel, alimentaţie publică şi
agrement” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului - D.N 7,
Compartiment
f.n.
urbanism
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință individuală, filigorie și
Compartiment
împrejmuire la frontul stradal” Deva, str.Coziei, nr.80
urbanism
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Amenajare parcare” generat de
Compartiment
imobilul situat în municipiul Deva, strada Liliacului, nr.6
urbanism
16.04.2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Etajare și mansardare spațiu
Compartiment
comercial” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.7C
urbanism
16.04.2020 Primarul
Stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor/terenurilor aflate în administrarea Modificată
Centrul Cultural
Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva
prin
HCL
Dragan Muntean
355/2020
16.04.2020 Primarul
Retragerea dreptului de administrare a Direcției de asistență socială Deva,
Biroul invatamant
subordonată Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF
nr.64816, nr.cadastral 64816, 64816-C1, 64816-C2, 64816-C3, 64816-C4, situat în
municipiul Deva, localitatea Sântuhalm, proprietatea publică a municipiului Deva
16.04.2020 Primarul
Transmiterea în administrarea Școlii gimnaziale ”Andrei Șaguna” a terenului de sport
Serviciul financiar, Școala Cristur
contabilitate
1241

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
16.04.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
16.04.2020 Primarul
Serviciul programe
dezvoltare

16.04.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
16.04.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Parohia Romano-Catolică nr.1 Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica Ortodoxă din localitatea Archia
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica Penticostală ″Muntele Sionului″ din
municipiul Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica Ortodoxă din localitatea Bârcea
Mică
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica Penticostală ″Betania″ din
municipiul Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica ″Sf. Ier. Nicolae″ - Parohia Cristur
Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii: “Amenajare
trotuare strada Bucovinei - Sat Cristur” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Parohia Romano-Catolică Cristur
Utilizarea fondului de rezervă al bugetului local al municipiului Deva în anul 2020

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.142/2018 privind aprobarea Documentației
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția <Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din
strada Scărișoara, nr.4 (școala generală)>
Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la data d 31 martie 2020

Modificarea listei de investitii, anexa la bugetul creditelor interne al municipiului
Deva pe anul 2020
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157

158

159

160

161

162

163
164

165
166

167

168

169

16.04.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
16.04.2020 Primarul
Compartiment
urbanism
16.04.2020 Primarul
Compartiment
urbanism
16.04.2020 Primarul
Compartiment
urbanism
16.04.2020 Primarul
Compartiment
urbanism
16.04.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
24.04.2020 Primarul
Serviciul ADPP
11.05.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
11.05.2020 Primarul
Directia JAPL
11.05.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
11.05.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
11.05.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
11.05.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice

Modificarea Hotararii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractarii si
garantarii de catre municipiul Deva a unei finantari rambursabile interne in valoare de
50.000.000,00 lei, modificata si completata
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, anexă,
piscină şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Mihail
Sadoveanu, nr. 41A
Aprobarea documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială cu regim
de înățime P și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada
Iosif Vulcan, nr.94A
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Amenajare parcare tip „Smart
parking” - strada Carpați -zona policlinica veche”, generat de imobilul situat în
municipiul Deva, strada Carpați, zona Policlinica veche
Aprobarea acordului de princiu privind participarea la cofinantarea obiectivului de
investitie pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în localitatea
Bârcea Mica din municipiul Deva
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de închiriere nr.47510/21.12.2016
Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2019

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.115/2020 privind aprobarea noului
Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva
Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții “Amenajare
parcare pe Bulevardul Decebal – zona Palat Administrativ, municipiul Deva”
Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții “Liceul de Arte
Sigismund Toduța” din municipiul Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare
tip „Smart Parking”, str.Carpați - zona policlinica veche, din municipiul Deva
Aprobarea Documentației tehnice privind execuția unor lucrări de intervenție pentru
”Reparații toaletă publică situată în zona Centrului comercial Ulpia” din municipiul
Deva
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170

171

11.05.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice
11.05.2020 Primarul
Serv. investiții și
reparații publice

172

11.05.2020 Primarul
Serviciul ADPP

173

11.05.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate

174

11.05.2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
175 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP

176 27 mai 2020 Primarul
Biroul invatamant

177 27 mai 2020 Primarul
Biroul invatamant

178 27 mai 2020 Primarul
Biroul invatamant

Aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea
strada Coziei din municipiul Deva ”
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Treceri de pietoni
inteligente in municipiul Deva, Bdul Decebal, str. Marasti, str. Carpati, Bdul Dacia,
Bdul M. Kogalniceanu, Bdul 22 Decembrie, Bdul 1 Decembrie 1918, str. Bejan, str.
Mihai Eminescu, Bdul Nicolae Balcescu, str. Minerului, Bdul Iuliu Maniu - 18 treceri
de pietoni”
Solicitarea trecerii din domeniul public al Judetului Hunedoara și administrarea
Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva și
administrarea Consiliului Local Deva al unui imobil - clădire și teren - situat în Deva,
str.Scărișoara nr.3
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și
garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de
50.000.000,00 lei, modificată și completată ulterior
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile publice, a negocierilor Abrogată prin
directe privind vânzarea, închirierea sau concesionarea bunurilor aparținând HCL
domeniului public sau privat al municipiului Deva, precum și pentru achiziționarea de nr.428/2020
imobile
Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului
Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau
care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local pe raza municipiului Deva
Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului
Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din
domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva
și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective
de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva
Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului
Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din
domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva
și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective
de interes public local pe raza municipiului Deva
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179 27 mai 2020 Primarul
Biroul invatamant

180 27 mai 2020 Primarul
Biroul invatamant

181 27 mai 2020 Primarul
Serv. urbanism
182 27 mai 2020 Primarul
Serv. urbanism
183 27 mai 2020 Primarul
Serv. urbanism
184 27 mai 2020 Primarul
Serv. urbanism
185 27 mai 2020 Primarul
Serv. resurse
186 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP
187 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP
188 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP
189 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP
190 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP
191 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP

Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului
Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din
municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine
realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva
Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului
Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor
pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva
și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective
de interes public local pe raza municipiului Deva
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială și
împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihail Sadoveanu,
nr.25D
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință și împrejmuire” generat de
imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str. Dimitrie Cantemir, f.n.
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, amenajare
incintă și ziduri de sprijin” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada
Coziei, nr.19
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Atelier de reparații auto cu stație itp,
împrejmuire și amenajări exterioare” generat de imobilul situat în intravilan,
localitatea Cristur, Șoseaua Hunedoarei - DJ687, nr.40A
Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului
local Deva
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.5/2007
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.841/2000
Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate
personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii
nr.15/2003, republicată
Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 82 mp din domeniul
privat al municipiului Deva, situat pe b-dul Decebal, între complexul comercial Deva
Mall și bl.109, județul Hunedoara
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.225/2015, privind concesionarea prin
licitație publică a unui teren în suprafață de 14 mp din domeniul privat al municipiului
Deva, situat pe str. Titu Maiorescu, între bl.P1 și P2, județul Hunedoara
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192 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP
193 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP

194 27 mai 2020 Primarul
Directia de asistenta
sociala
195 27 mai 2020 Primarul
Directia de asistenta
sociala
196 27 mai 2020 Primarul
Directia de asistenta
sociala
197 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ
198 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ
199 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ
200 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ
201 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ

202 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ
203 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.248/2019, privind concesionarea prin
licitație publică a unui teren în suprafață de 16 mp din domeniul privat al municipiului
Deva, situat pe b-dul 1 Decembrie 1918, județul Hunedoara
Însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR,
pentru imobilele teren înscrise în Cărţile Funciare nr.73893, nr.cadastral 73893,
respectiv nr.66011, nr.cadastral 5630, ambele situate în intravilanul localităţii
Sântuhalm, judeţul Hunedoara;
Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva, prin
Direcția de asistență socială Deva și Crucea Roșie Română - Filiala Județului
Hunedoara
Aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor din
municipiul Deva și satele aparținătoare pentru plata serviciilor oferite de bonă
Stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență si a Modif
de
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
HCL
nr.292/2020
Aprobarea schimbării destinației locuințelor situate în imobilul din municipiul Deva,
Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camerele 106 și 115, din locuințe sociale tip cameră de
cămin în locuințe de necesitate
Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de
necesitate și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate aflate disponibile
în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1
Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1
Mai nr.27, et.4, camerele 413-414, aflată în administrarea Direcției de asistenţă
socială Deva, către numita Doda Maria-Mirabela
Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în imobilul din municipiul
Deva, str.1 Mai nr.27, et.3, camera 311, aflată în administrarea Direcției de asistenţă
socială Deva, către numita Nojogan Maria
Prelungirea duratei contractelor de locațiune-închiriere nr.15869/01.09.2017 și
nr.15680/01.09.2017, încheiate între municipiul Deva și numiții Orzoi Mihai-Ciprian
și Tușer Florica-Sorina, pentru locuinţele sociale situate în municipiul Deva,
str.Zăvoi, bl.8, et.3, ap.14 și bl.2, et.3, ap.13
Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele de
necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1 și str. N.
Grigorescu nr.45B, corp A
Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele tip
cameră de cămin situate în imobilele din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27 și Aleea
Moților nr.2, bl.1
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204 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ
205 27 mai 2020 Primarul
Serv. fond locativ
206 27 mai 2020 Primarul
Biroul invatamant

207 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP

208 27 mai 2020 Primarul
Serviciul programe
dezvoltare
209 27 mai 2020 Primarul
Serv.UMMSCUP
210 27 mai 2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
211 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP

212 27 mai 2020 Primarul
Serviciul ADPP
213 22 iunie 2020 Primarul
Direcția juridică și
APL
214 22 iunie 2020 Primarul
Serv.UMMSCUP

Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării
acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL3 din
municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1
Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.B, et. parter, ap.5, în vederea vânzării acesteia
către chiriașul titular Iorga Anca-Melania
Participarea municipiului Deva, a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială
Hunedoara, în calitate de coorganizatori alături de A.C. Urban Vision Deva, la
evenimentul „Sesiune de artă urbană” ediţia a III-a, eveniment ce se va desfăşura în
perioada 01 iunie - 15 septembrie 2020
Solicitarea transmiterii imobilului înscris în CF nr.60939, din domeniul public al
statului și din administrarea Instituției Prefectului Județului Hunedoara, în
proprietatea publică a municipiului Deva și administrarea Consiliului local al
municipiului Deva
Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul „Planificare strategică în
municipiul Deva pe termen mediu și lung și acces mai facil al cetățenilor la servicii
publice gestionate partajat de către UAT municipiul Deva”, cod SMIS 135237
Aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat
de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport
a deșeurilor
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

Însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR,
pentru imobilele construcții înscrise în Cărțile funciare nr.68100-C1-U1, 68100-C1U2, 68100-C1-U3, precum și pentru imobilele teren înscrise în Cărțile funciare
nr.67639, nr. cadastral 67639, respectiv nr.67680, nr.cadastral 67680, situate în Deva,
strada Mihai Eminescu, nr.132, județul Hunedoara
Preluarea contractului de comodat nr.204/3165/04.06.2009, incheiat in baza Legii
nr.15/2003, republicata
Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al
municipiului Deva al domnului Stoica Mariș Emil
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.154/2018 privind
reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a
subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local
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215 22 iunie 2020 Primarul
Biroul invatamant
216 22 iunie 2020 Primarul
Serviciul resurse
umane
217 22 iunie 2020 Primarul
Biroul invatamant
218 22 iunie 2020 Primarul
Direcția de asistență
socială

219 22 iunie 2020 Primarul
Direcția de asistență
socială
220 22 iunie 2020 Primarul
Direcția de asistență
socială
221 22 iunie 2020 Primarul
Direcția de asistență
socială
222 22 iunie 2020 Primarul
Direcția de asistență
socială
223 22 iunie 2020 Primarul
Direcția de asistență
socială
224 22 iunie 2020 Primarul
Serv.urbanism
225 22 iunie 2020 Primarul
Serv.urbanism
226 22 iunie 2020 Primarul
Serv.urbanism

Preluarea dreptului de participare în Campionatul Ligii a III-a al Federaţiei Române
de Fotbal, de la Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva la Clubul Sportiv Municipal
Deva, pentru sezonul competiţional 2020-2021
Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva
Aprobarea acordării de finanțare a structurilor sportive de drept public, cu sediul pe
raza municipiului Deva, de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2020
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”CantinaModif
de
socială” Deva din cadrul Direcției de asistenţă socială Deva
HCL
nr.290/2020
Abrogata prin
HCL
nr.319/2020
Aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a
dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate
de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului “Construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva
și numitul Rostaș Andrei-Florin, pentru locuința tip cameră de cămin situată în
municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 1
Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva
și numitul Ranescu Milentie-Cristinel, pentru locuința socială situată în municipiul
Deva, str. Zăvoi, bl.4, et.3, ap.15
Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.39, în vederea vânzării acesteia către chiriașii
Hegedűs Maria și Eva Benoni-Timotei
Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.259/2018 privind stabilirea
tipurilor de servicii şi a contribuţiei persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul
social “Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, aflat în
subordinea Direcţiei de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - Pensiune turistică „La Cetate”,
piscină, filigorie și împrejmuire proprietate” generat de imobilul situat în municipiul
Deva, strada Mihail Sadoveanu, nr.25F
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, foișor și
împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan,
nr.100D
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Pensiune” generat de imobilul
situat în municipiul Deva, strada Retezat, nr.38
1941

227 22 iunie 2020 Primarul
Serv.urbanism

228 22 iunie 2020 Primarul
Serv.urbanism
229 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
230 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
231 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
232 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
233 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
234 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
235 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
236 22 iunie 2020 Primarul
Serv. ADPP
237 22 iunie 2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
238 22 iunie 2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din Suspendata
comerț/retail în zonă industrială” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea cf. Deciziei
Sântuhalm, strada Sântuhalm, nr.12
Curtii de apel
Alba
Iulia
dos.2635/97/2
020
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective” generat de
imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.66-68
Necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilelor teren intravilan înscrise în C.F.
nr.73893, nr.cadastral 73893 și C.F. nr.66011, nr.cadastral 5630, ambele situate în
intravilanul localității Sântuhalm, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. George Enescu, în spatele blocului B,
înscris în C.F nr.66940, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Teilor, Micro 15, înscris în C.F
nr.68398, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Eminescu, în spatele blocului
C3, înscris în C.F nr.69832, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Viteazu, în spatele blocurilor
44 și 8, înscris în C.F nr.74463, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Viteazu, în spatele blocurilor
44 și 8, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 266 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Azur nr.1, județul Hunedoara
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de asistenţă socială Deva, aflată în Modif
de
subordinea Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în C.F. HCL
nr.63538, nr.cadastral 63538 – C5, situat pe strada N. Grigorescu, nr.8 bis, judeţul nr.305/2020
Hunedoara
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.23354/04.03.2020
încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul
Județean de Urgență Deva
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239 22 iunie 2020 Primarul
Serv.UMMSCUP
240 22 iunie 2020 Primarul
Serv.UMMSCUP
241 22 iunie 2020 Primarul
Serv. investiții
242 22 iunie 2020 Primarul
Serv. investiții
243 22 iunie 2020 Primarul
Serv. investiții
244 22 iunie 2020 Primarul
Serv. investiții
245 22 iunie 2020 Primarul
246 22 iunie 2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
247 22 iunie 2020 Primarul
Serv. financiar,
contabilitate
248 22 iunie 2020 Primarul
Serv.UMMSCUP

Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul privind atribuirea directă a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în
municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.32518 din data de 21 aprilie 2020
Aprobarea suportării de la bugetul local a cotizației pentru Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”
Aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție:“Modernizare
drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei din municipiul Deva, județul
Hunedoara”
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir
Hurmuzescu” - clădire Școala Generală nr.6 din municipiul Deva, str. Bejan nr.8
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Colegiul Național Decebal” din municipiul
Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.22
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul Teoretic „Teglas Gabor”, din
municipiul Deva, Aleea Anemonelor nr.57A - fațadă la strada M. Eminescu
Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv iulie, august și
septembrie 2020
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și
garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de
50.000.000,00 lei, modificată și completată ulterior
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.358/2011 privind revocarea și numirea Abrogată prin
reprezentantului acționarului Consiliului local Deva în Adunarea Generală a HCL
Acționarilor a SC Salubritate SA Deva, cu modificările ulterioare
nr.474/2020
249 22 iunie 2020 Primarul
Acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe
Direcția de impozite clădiri datorate bugetului local al municipiului Deva
și taxe locale
250 22 iunie 2020 Primarul
Aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Deva și administrarea Modif
de
Serv. ADPP
Consiliului local al municipiului Deva în domeniul public al Judetului Hunedoara și HCL
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a imobilelor „Adăpost de urgență pe nr.309/2020
timp de noapte” situat în Deva str.Nicolae Grigorescu nr.8 bis și teren aferent clădirii
„Fosta Banca Agricola”, în prezent proprietatea Consiliului Județean Hunedoara,
situat în Deva, strada Iuliu Maniu nr.18
2141

251 22 iunie 2020 Primarul
Creșa Deva
252 22 iunie 2020 Primarul
Creșa Deva

253 22 iunie 2020 Primarul
Serv. programe
dezvoltare

254 13 iulie 2020 Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
255 13 iulie 2020 Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
256 13 iulie 2020 Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
257 13 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP
258 13 iulie 2020 Primarul
S.U.M.M.S.C.U.P

259 13 iulie 2020 Primarul
Biroul învățământ
260 13 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP
261 28 iulie 2020 Primarul
Dir. Juridica
262 28 iulie 2020 Primarul Primarul
Dir. Juridica

Stabilirea numărului de locuri disponibile în anul școlar 2020-2021, la Creșa Deva
Aprobarea aprobarea Regulamentului de redeschidere a Creșei Deva și a înscrierii
antepreșcolarilor la Creșa Deva pentru perioada 01.07-31.08.2020, în contextul
pandemiei cu virusul SARS-COV2, conform Ordinului nr.1076 din 12 iunie 2020
Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima
formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul
<Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a
Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din strada Scărișoara,
nr.4 - școala generală>, cod SMIS 122788
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.111/2020, privind
aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu
Spitalul Județean de Urgență Deva, cu Asociaţia Pro Ambulanţa şi cu Asociaţia
Salvital Hunedoara
Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.56022/13.06.2019
încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul
Județean de Urgență Deva
Aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție din partea
Băncii Comerciale Române S.A., în favoarea Delgaz Grid S.A. pentru garantarea
investiției “Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Bârcea Mică,
aparținătoare municipiului Deva, județul Hunedoara”
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr.4269/2020
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.154/2018 privind
reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a
subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local, cu
modificările și completările ulterioare
Schimbarea destinaţiei clădirii „Internat” înscrisă în CF nr.65250, nr. cadastral 65250C6, situată în localitatea Deva, Strada Titu Maiorescu, nr.30, din spațiu de învățământ
în Adăpost de urgenţă pe timp de noapte și Cămin pentru persoane vârstnice
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.376/2019 privind solicitarea transmiterii
imobilului 5153 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva, județul Hunedoara
Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al
domnului Buștea Cătălin Mircea
Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare
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263 28 iulie 2020 Primarul Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
264 28 iulie 2020 Primarul Primarul
S.U.M.M.S.C.U.P
265 28 iulie 2020

266 28 iulie 2020
267 28 iulie 2020

268 28 iulie 2020

269 28 iulie 2020

270 28 iulie 2020
271 28 iulie 2020

272 28 iulie 2020

273 28 iulie 2020

274 28 iulie 2020

275 28 iulie 2020

Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2020

Unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de Modificată
curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora prin
HCL
pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva
371/2020
Primarul
Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
Serviciul resurse
funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru
umane
serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva
Primarul
Aprobarea majorării aportului în numerar și a numărului de acțiuni a municipiului
S.U.M.M.S.C.U.P
Deva prin Consiliul local Deva la societatea Apaprod S.A. Deva
Primarul
Aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Modif
de
Serviciul financiar, Municipal Deva, instituție publică aflată în subordinea Consiliului local al HCLnr.344/2
contabilitate
020
municipiului Deva
Primarul
Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri
Serviciul fond funciar situate în intravilanul municipiului Deva a localității componente şi a satelor
aparținătoare de pe raza unității administrativ teritoriale Deva, conform prevederilor
art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii
nr.1/2000 cu modificările şi completarile ulterioare
Primarul
Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia
Direcția de asistență „Reabilitarea blocului de locuințe sociale situat în Deva, str. Hărăului, Nr.40” aflat în
socială
administrarea Direcției de Asistență Socială Deva
Primarul
Aprobarea încheierii ”Convenției de colaborare” între municipiul Deva și Direcția de
Serviciul investitori Sănătate Publică Hunedoara
Primarul
Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.43/2019 privind reactualizarea Unității locale
Comp. registrul
de sprijinire a acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și
agricol
zoonozelor la nivelul municipiului Deva
Primarul
Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor
Comp. registrul
pentru eficientizarea acestei activități
agricol
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public - Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, din
reparații publice
municipiul Deva, strada Ciprian Porumbescu, nr.1
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public - Liceul de Arte „Sigismund Toduță” - clădire
reparații publice
Școala generală nr.2”, din municipiul Deva, str. Avram Iancu nr.21
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul cu program Sportiv „Cetate”, din
reparații publice
municipiul Deva, str. Axente Sever nr.3”
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276 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul investiții și
reparații publice
277 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul investiții și
reparații publice
278 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul investiții și
reparații publice

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul Tehnic Transilvania - clădire Școala
generală nr.3”, din municipiul Deva, B-dul Dacia nr.8
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare drum
pe prelungire strada Brandușei”, municipiul Deva

285 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP
286 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP
287 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP

Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.6/2009

Aprobarea Devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico – economici la faza
de Proiect Tehnic de execuție ai obiectivului de investiții „Sistem de încălzire propriu
cu energie termică, Colegiul Național Decebal prin utilizarea unei centrale termice cu
combustibil gazos”, municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.22
279 28 iulie 2020 Primarul
Aprobarea Acordului cadru de parteneriat, între municipiul Deva și Biserica
Serviciul investiții și Reformată Bârcea Mică - Cristur în vederea realizării obiectivului de investiții
reparații publice
“Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public”, pentru două locașuri de cult Biserica
Reformată din Bârcea Mică și Biserica Reformată din Cristur, județul Hunedoara
280 28 iulie 2020 Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire propriu cu energie termică
Serviciul investiții și prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos - clădire+cantină - locaţia
reparații publice
str.Titu Maiorescu, nr.30”
281 28 iulie 2020 Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.128/2018 privind aprobarea cererii de
Serviciul investiții și finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului
reparații publice
rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței
energetice a blocului de locuințe P5, str.Titu Maiorescu din municipiul Deva", cod
SMIS 116981, cu modificările și completările ulterioare;
282 28 iulie 2020 Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.467/2018 privind aprobarea proiectului
Serviciul programe „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe A – B-dul Iuliu Maniu din
municipiul Deva” cod SMIS 120396 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie
283 28 iulie 2020 Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.339/2018 privind aprobarea proiectului
Serviciul programe „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe M1, Aleea Crizantemelor din
municipiul Deva” cod SMIS 117069 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție
284 28 iulie 2020 Primarul
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.578/1999
Serviciul ADPP

Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.132/1995
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
2441

288 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP
289 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP
290 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP
291 28 iulie 2020

292 28 iulie 2020

293 28 iulie 2020

294 28 iulie 2020

295 28 iulie 2020

296 28 iulie 2020

297 28 iulie 2020

298 28 iulie 2020
299 28 iulie 2020

Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată
Rezilierea contractului de comodat nr.38/509/2006

Modificarea
Hotărârii Consiliului local nr.218/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Cantina socială”
Deva din cadrul Direcției de asistenţă socială Deva
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.251/2019 privind aprobarea
Serviciul ADPP
Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi Centrul de zi
”Clubul seniorilor” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva
Primarul
Modificarea Anexei nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului local nr.196/2020 privind
Direcția de asistență stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta si a
socială
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local
Primarul
Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele de
Fond locativ
necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27 și Aleea Moților
nr.2, bl.1
Primarul
Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea
Fond locativ
Moților, nr.2, bl.1, et.2, camera 65, aflată în administrarea Direcției de asistenţă
socială Deva, către numita Căldăraș Ramona-Doina
Primarul
Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea
Moților, nr.2, bl.1, et.2, camera 73, aflată în administrarea Direcției de asistenţă
Fond locativ
socială Deva, către numitul Rostaș Andrei-Florin
Primarul
Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva
și numitul Doba Ioan, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în
Fond locativ
municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, etaj 3, camera 318
Primarul
Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinței sociale situată în imobilul din
municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.1, et.2, ap.10, aflată în proprietatea Municipiului Deva
Fond locativ
și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Curtean AnaMaria
Primarul
Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele tip
Fond locativ
cameră de cămin situate în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27
Primarul
Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data
Fond locativ
expirării acestora, pentru un număr de 3 locuinţe situate în imobilele ANL din
municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu
nr.103, bl.1
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300 28 iulie 2020 Primarul
Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.23354/04.03.2020
Serviciul financiar, încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul
contabilitate
Județean de Urgență Deva
301 28 iulie 2020 Primarul
Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020,
Dir. Impozite si taxe administrate de Direcția impozite și taxe locale Deva
locale
302 28 iulie 2020 Primarul
Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor – P.A.A.R. – în municipiul
Bir. situatii de urgenta Deva pe anul 2020
303 28 iulie 2020 Primarul
Transmiterea în administrarea Creşei Deva, subordonată Consiliului local al
Serv financiar,
municipiului Deva, a imobilului înscris în CF nr.64816, nr.cadastral 64816, 64816contabilitate
C1, 64816-C2, 64816-C3, 64816-C4, situat în municipiul Deva, localitatea
Sântuhalm, proprietatea publică a municipiului Deva
304 28 iulie 2020 Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și
Serviciul financiar, garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de
contabilitate
50.000.000,00 lei, modificată și completată ulterior
305 28 iulie 2020 Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliul local al municipiului Deva nr.237/2020, privind
Serviciul financiar, retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de asistenţă socială Deva, aflată în
contabilitate
subordinea Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în C.F.
nr.63538, nr.cadastral 63538 – C5, situat pe strada N.Grigorescu, nr.8 bis, judeţul
Hunedoara
306 28 iulie 2020 Primarul
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Hală producție și depozitare,
Serviciul urbanism amenajare și împrejmuire incintă și organizarea execuției” generat de imobilul situat
în extravilan, localitatea Sântuhalm, f.n.
307 28 iulie 2020 Primarul
Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva, a unui teren
Serviciul ADPP
situat în municipiul Deva, județul Hunedoara, în suprafață de 352 mp
308 28 iulie 2020 Primarul
Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.465/2005 privind
Serviciul ADPP
trecerea unui teren în suprafață de 1507 mp. din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Deva
309 28 iulie 2020 Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.250/2020 privind aprobarea trecerii din
Serviciul ADPP
domeniul public al municipiului Deva și administrarea Consiliului local al
municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara și administrarea
Consiliului Județean Hunedoara a imobilelor „Adăpost de urgență pe timp de noapte”
situat în Deva str.Nicolae Grigorescu nr.8 bis și teren aferent clădirii „Fosta Bancă
Agricolă”, în prezent proprietatea Consiliului Județean Hunedoara, situat în Deva,
strada Iuliu Maniu nr.18
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310 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul ADPP

311 28 iulie 2020 Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
312
07 august Primarul
2020
Serv. UMMSCUP
07 august Primarul
313
2020
Serviciul ADPP

314

07 august
2020

315

07 august
2020

316

07 august
2020

317

07 august
2020

318 31 august
2020
319 31 august
2020

320 31 august
2020

Preluarea în proprietate de la Consiliul Județean Hunedoara a obiectivului de investiții
finalizat “Închiderea depozitului urban neconform din Deva” realizat în cadrul
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara”
precum și a obligațiilor de mediu aferente și revenirea în administrarea directă a
Consiliului local Deva a terenului aferent investiției
Aprobarea bugetul general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

Numirea reprezentantului municipiului Deva în adunarea Generala a Acţionarilor al
SC APA PROD SA
Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.77/2015 privind
aprobarea luării în administrare a imobilului - turn înscris în CF nr. 70256, nr.
cadastral 70256-C1, în suprafață de 29 mp, situat în Deva , str. Călugăreni nr.25, cu
modificările sale ulterioare
Primarul
Aprobarea demarării procedurilor de dizolvare și lichidare a societății TERMO
Serviciul financiar, CETATE S.R.L. și desemnarea societății QUANTUM IPURL ca lichidator al acestei
contabilitate
societăți
Primarul
Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate
Serviciul ADPP
personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii
nr.15/2003, republicată
Primarul
Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
Serv. resurse
funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru
institutiile publice din subordinea Consiliului local Deva
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273 / 2018 privind stabilirea salariilor de
Serv. resurse
bază pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei
ocupationale „Administratie” la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul
Deva, așa cum a mai fost modificată
Primarul
Stabilirea alocației zilnice de hrană, a contribuției lunare de întreținere precum și a
costului mediu lunar de întreținere în anul școlar 2020-2021, pentru copiii înscriși la
Cresa Deva
Creșa Deva
Primarul
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Cantina
Direcția de asistență socială” Deva, precum și a modelului contractului pentru acordarea serviciilor sociale
socială
acordate în cadrul ”Cantinei sociale” Deva din cadrul Direcției de asistență socială
Deva
Primarul
Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării
Birou fond locativ
acestora, pentru un număr de 8 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL3 din
municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1
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321 31 august
2020

Primarul
Birou fond locativ

322 31 august
2020

Primarul
Birou fond locativ

323 31 august
2020

Primarul
Birou fond locativ

324 31 august
2020

Primarul
Birou fond locativ

325 31 august
2020

Primarul
Serv. resurse

326 31 august
2020

Primarul
Serviciul programe

327 31 august
2020

Primarul
Serviciul programe

328 31 august
2020

Primarul
Serviciul programe

329 31 august
2020

Primarul
Serv. urbanism

330 31 august
2020
331 31 august
2020

Primarul
Serv. urbanism
Primarul
Serv. urbanism

332 31 august
2020

Primarul
Serv. urbanism

Aprobarea
prelungirii
termenului
contractului
de
locațiune-închiriere
nr.16057/01.09.2017 încheiat între municipiul Deva și numita Buta Irén, pentru
locuința construită din fondurile statului, situată în imobilul din municipiul Deva, str.
M. Eminescu, bl.44, sc.2, et.4, ap.40
Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru un număr
de două locuințe tip cameră de cămin, situate în imobilul din municipiul Deva, str. 1
Mai nr.27
Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru un număr de
șase locuințe sociale, situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, blocurile 19
Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.mansardă, ap.58, în vederea vânzării acesteia către
chiriașii Trandafir Roxana-Elena și Trandafir Florentin-Alexandru
Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru
instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2018 privind aprobarea proiectului
”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 7 – Aleea Plopilor din
municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.377/2018 privind aprobarea proiectului
„Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 8 – B-dul Decebal din
municipiul Deva” cod SMIS 120393 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.337/2018 privind aprobarea proiectului
„Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 60, Aleea Streiului din
municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, anexă și
împrejmuire, racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva,
strada Brândușei, nr.15
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Spațiu comercial și servicii” generat
de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, strada Elena Văcărescu, nr.1
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare în vederea construirii de
locuințe unifamiliale” generat de imobilul situat în extravilanul municipiul Deva, zona
Zăvoi, f.n.
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil apart - hotel”
generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, strada Mihai Eminescu,
nr.101A
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333 31 august
2020
334 31 august
2020

335 31 august
2020

Primarul
Serv. urbanism

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială,
împrejmuire la frontul stradal și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în
municipiul Deva, Zona străzii Zăvoi, FN
Primarul
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat
Serviciul investiții și arhitectural pe clădiri de interes public, pentru două locașuri de cult, Biserica
reparații publice
Reformată din Bârcea Mică și Biserica Reformată din Cristur;

337 31 august
2020

Primarul
Serviciul investiții și
reparații publice
Primarul
Serviciul investiții și
reparații publice
Primarul
Serviciul cadastru

338 31 august
2020

Primarul
Serviciul cadastru

339 31 august
2020

Primarul
Serviciul cadastru

340 31 august
2020

Primarul
Serviciul cadastru

341 31 august
2020
342 31 august
2020
343 31 august
2020
344 31 august
2020

Primarul
Serviciul cadastru
Primarul
Serviciul cadastru
Primarul
Serviciul cadastru
Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Bir. invatamant

336 31 august
2020

345 31 august
2020

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere iluminat
public”
Aprobarea documentației tehnice pentru „Amenajări interioare corp clădire C6 cămin la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Eminescu, în spatele blocului
C1, județul Hunedoara
Vânzarea prin licitație publică a unui teren, în suprafaţă de 46 mp, proprietatea
municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, județul
Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Viteazu, în spatele blocului 47,
județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, lângă bloc 24, scara
C, parter, județul Hunedoara
Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată
Acceptarea unei donaţii din partea numiților: Podean Ioan-Cristian și Podean Timeea
Damaris, a unui teren în vederea realizării unui drum de acces
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.267/2020, privind aprobarea normelor
financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Deva, instituție
publică aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva
Participarea municipiului Deva, alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul Modif. prin
„Sesiune de arta urbană” ediţia a IV-a, eveniment ce se va desfăşura în perioada 01 HCL
septembrie – 15 noiembrie 2020
nr.421/2020
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346 31 august
2020
347 31 august
2020
348 31 august
2020
349 31 august
2020
350 31 august
2020

Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Serviciul
administrativ
Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Serviciul programe

351 31 august
2020
352 24
septembrie
2020

Primarul
Serviciul investitii
Primarul
Birou fond locativ

353 24
septembrie
2020
354 24
septembrie
2020
355 24
septembrie
2020
356 24
septembrie
2020
357 24
septembrie
2020

Primarul
Birou fond locativ
Primarul
Bir. invatamant
Primarul
Centrul Cultural
Drăgan Muntean
Primarul
Serv. resurse
Primarul
Bir. invatamant

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și
garantării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de
50.000.000,00 lei, modificată și completată ulterior
Încetarea contractului de închiriere nr.27280/03.08.2017

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

Unele măsuri privind reorganizarea Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva şi
preluarea unor activităţi specifice acestuia de către Serviciul public de întreţinere şi
gospodărire municipală Deva
Aprobarea coridorului de mobilitate integrat ce rezultă ca urmare a investițiilor
realizate și care se vor realiza prin proiectele ”Amenajare pistă pentru bicicliști pe
Calea Zarandului”, cod SMIS 56350, “Extinderea pistei pentru bicicliști și a traseelor
pietonale de pe Calea Zarandului spre zona industrială și comercială a Muncipiului
Deva” și ”Construire piste pentru bicicliști și a traseelor pietonale pe DN7 în
Sântuhalm”
Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare sens
giratoriu în Sântuhalm” din municipiul Deva
Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele
situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M.
Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1, a căror valabilitate expiră la data de
31.10.2020
Aprobarea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în municipiul Deva,
str.N. Grigorescu, bloc 3 și bloc 4, aflate în proprietatea municipiului Deva
Înfiinţarea unui cabinet medical şcolar şi a unui cabinet medical stomatologic în
cadrul Liceului Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva, din Deva, Str.
Titu Maiorescu, nr.28
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.142/2020, privind stabilirea tarifelor pentru
închirierea spațiilor/terenurilor aflate în administrarea Centrului Cultural ”Drăgan
Muntean” Deva
Modificarea organigramei și statului de funcții pentru unele instituții publice din
subordinea Consiliului local Deva
Aprobarea Studiului de fezabilitate ”Împrejmuire gard plăci de beton Liceul de arte
„Sigismund Toduță” Deva – locaţiile: str. C.Porumbescu nr.1, Deva şi str.Titu
Maiorescu nr.30, Deva”
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358 24
septembrie
2020
359 24
septembrie
2020
360 24
septembrie
2020
361 24
septembrie
2020
362 24
septembrie
2020
363 24
septembrie
2020
364 24
septembrie
2020
365 24
septembrie
2020
366 24
septembrie
2020
367 24
septembrie
2020
368 24
septembrie
2020
369 24
septembrie
2020
370 24
septembrie
2020

Primarul
Bir. invatamant
Primarul
Serviciul ADPP

Retragerea dreptului de administrare a Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva,
asupra clădirii C6 – internat, înscris în CF nr.65250, nr.cadastral 65250-C6, situat în
municipiul Deva, str. Titu Maiorescu, nr.30, proprietatea publică a municipiului Deva
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Primarul
Serviciul ADPP

Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Primarul
Serviciul ADPP

Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată
a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul N. Bălcescu, bl.24 A, ap.16, județul
Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 83 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.1 Decembrie 1918, înscris în C.F
nr.69841 Deva, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată
a municipiului Deva, situat în Deva, str.D. Zamfirescu, bl.Q5, sc.1, ap.1 județul
Hunedoara
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.24/2006

Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP

Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.1/2016

Primarul
Serviciul ADPP

Încheierea contractului de comodat mobiliar între municipiul Deva prin Consiliul
local al municipiului Deva și Spitalul județean de urgență Deva

Primarul
Serviciul investiții și
reparații publice
Primarul
Bir. invatamant

Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de
investiție: ”Închidere Fațadă Hală Agroalimentară - Piața Cioclovina” din municipiul
Deva
Aprobarea tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial, din cadrul Liceului Tehnologic Energetic
„Dragomir Hurmuzescu” Deva și acordarea acestuia până la sfârșitul anului 2020
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

Primarul
Serviciul financiar,
contabilitate
Primarul
Serviciul programe

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Creșterea eficienței
energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal din Str.Oituz,
nr.8” Deva - faza Proiect Tehnic
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371 24
septembrie
2020

Primarul
S.U.M.M.S.C.U.P

372 15 octombrie
2020
373 15 octombrie
2020

Primarul
DJAPL
Primarul
Serviciul ADPP

374 15 octombrie
2020
375 15 octombrie
2020
376 15 octombrie
2020
377 15 octombrie
2020
378 15 octombrie
2020
379 15 octombrie
2020

Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP

380 15 octombrie Primarul
2020
Serviciul ADPP
381 15 octombrie Primarul
2020
Serviciul financiar,
contabilitate
382 15 octombrie Primarul
2020
Serviciul financiar,
contabilitate
383 15 octombrie Primarul
2020
Serviciul financiar,
contabilitate
384 15 octombrie Primarul
2020
Serviciul financiar,
contabilitate

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.264/2020 privind unele măsuri pentru
reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau
îngheț în municipiul Deva
Alegerea președintelui de ședință
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.927/2000

Abrogată prin
HCL
nr.429/2020

Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.901/2000
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.6/2011
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.903/2000
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.75/2002
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Nuferilor, în spatele blocului D5,
județul Hunedoara
Aprobarea închirierii imobilului în suprafață de 135,71 m.p., situat în Deva, Piața
Unirii nr.16, județul Hunedoara, în care își desfășoară activitatea Serviciul cadastru,
fond funciar
Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire
municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului
înscris în CF nr.77197 Deva, nr.cadastral 77197-C2, situat în municipiul Deva B-dul
22 Decembrie, județul Hunedoara
Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 30 septembrie
2020
Validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului municipiului Deva
nr.1435/2020, privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe
anul 2020
Retragerea Consiliului local al municipiului Deva, din calitatea de membru fondator
al Asociației ”Salvital” Hunedoara

3241

385 15 octombrie
2020
386 15 octombrie
2020
387 15 octombrie
2020

Primar
Serviciul urbanism
Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul resurse
umane

388 15 octombrie Primarul
2020
Serviciul resurse
umane
389 19 octombrie
2020
390 19 octombrie
2020

391 23 octombrie
2020
392 23 octombrie
2020

Primarul
DJAPL
Primarul
Serviciul resurse
umane

Primarul
DJAPL
Primarul
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
393 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
394 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
395 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere casă mortuară”
generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, nr.36
Rezilierea contractului de închiriere nr.1/2016 încheiat între municipiul Deva și S.C.
Telecerna S.R.L.
Reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și Modif
de
instituțiilor publice din subordinea Consiliului local Deva, cu modificarea HCL
nr.390/2020,
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare
411/2020
Revocată prin
HCL
nr.469/2020
Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare Revocată prin
profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul HCL
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiilor publice din nr.469/2020
subordinea Consiliului local Deva
Alegerea președintelui de ședință
Îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului local nr.387/2020 privind Revocată prin
reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiilorHCL
publice din subordinea Consiliului local Deva, cu modificarea organigramei, statului nr.469/2020
de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare
Alegerea președintelui de ședință
Aprobarea Studiului de fezabilitate „Centrală Proprie pe Gaz - Liceul Tehnologic
„Grigore Moisil”

Aprobarea Studiului de fezabilitate ”Instalații termice la Liceul Teoretic „Teglaş
Gabor” din Deva”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire cu CT proprie la Grădiniţa
PP1, 2, 7 şi PN3”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Centrale termice pe combustibil gazos la Şcoala
Gimnazială „Andrei Şaguna”
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396 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
397 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
398 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
399 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
400 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
401 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
402 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
403 23 octombrie Primarul
2020
Bir. admin. unități de
învățământ,bunuri
culturale
404 23 octombrie Primarul
2020
Serv. ADPP
405 23 octombrie Primarul Serv.
2020
investiții

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire cu CT proprie – LTE D.
Hurmuzescu - Corp I, Corp II, Corp III, str. T.Maiorescu 28 Deva”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire proprie cu energie termică
prin utilizarea a 4 centrale termice cu combustibil gazos, cu dotările necesare”- locaţia
str.Axente Sever, nr.3
Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire propriu cu energie termică
prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos - locaţia C.Porumbescu,
nr.1”
Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire cu CT proprie – Liceul de
Arte „Sigismund Toduţă”, - Şcoala Gimnazială Lucian Blaga, str. Avram Iancu, nr.21,
Deva”
Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire cu CT proprie – Liceul cu
Program Sportiv Cetate, str. Carpaţi, nr.3”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire cu CT proprie – Liceul cu
Program Sportiv Cetate, str. Titu Maiorescu, nr.30”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Centrală termică pe gaz pentru corpurile de
clădire A, B, C de la Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva jud. Hunedoara”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Centrală termică pe gaz pentru corpul de clădire
D de la Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva jud. Hunedoara”

Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului teren și clădire înscris în Cartea
Funciară nr.75640 Deva, situat în localitatea Deva, strada Axente Sever – fostă Al.
Sahia, nr.PT 20D, județul Hunedoara
Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiție “Amenajare sens
giratoriu în Sântuhalm” din municipiul Deva
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406 23 octombrie Primarul
2020
Serv. financiar,
contabilitate
407 23 octombrie Primarul
2020
Serv. financiar,
contabilitate
408 29 octombrie Primarul
2020
DJAPL
409 29 octombrie Primarul
2020
DJAPL

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării şi
garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de
50.000.000,00 lei, modificată şi completată ulterior
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

410 03 noiembrie Primarul
2020
Serviciul resurse
umane
411 03 noiembrie Primarul
2020
Serviciul resurse
umane

Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Șef serviciu al instituției
publice ”Club sportiv municipal Deva” din subordinea Consiliului local al
municipiului Deva
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.387/2020 privind reorganizarea aparatului Revocată prin
de specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiilor publice din subordineaHCL
Consiliului local Deva, cu modificarea organigramei, statului de funcții și nr.469/2020
Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările
ulterioare
Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu
Spitalul Județean de Urgență Deva

412 03 noiembrie Primarul
2020
Serviciul financiar,
contabilitate
413 03 noiembrie Primarul
2020
Serviciul fond locativ
414 13 noiembrie Primarul
2020
Serv. ADPP

Alegerea preşedintelui de şedinţă
Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

Modif. prin
HCL
nr.472/2020

Aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe
destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare
Deva, situată în Deva, str.Ion Creangă, nr.60

415 13 noiembrie Primarul
Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
2020
Serviciul fond locativ locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului
şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, valabile
pentru anul 2021
416 13 noiembrie Primarul
Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlarModif. prin
2020
Bir. admin. unități de 2020-2021, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ HCL
învățământ,bunuri
preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local nr.420/2020
culturale
Deva
417 13 noiembrie Primarul
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020
2020
Serv. financiar,
contabilitate
3541

418 26 noiembrie Primarul
Schimbarea destinaţiei imobilului - Școală Primară Viile Noi, înscris în CF nr.68683
2020
Bir.admin.invatamant Deva, nr. cadastral 68683, 68683-C1, 68683-C2, 68683-C3, situat în Deva, str.16
Februarie, nr.1, jud. Hunedoara, din spațiu de învățământ de stat în grădiniță privată
419 26 noiembrie Primarul
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul
2020
Bir.admin.invatamant consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi
particular din municipiul Deva
420 26 noiembrie Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.416/2020 privind finanțarea burselor din
2020
Bir.admin.invatamant bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii
care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de
pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva
421 26 noiembrie Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.345/2020 privind participarea municipiului
2020
Bir.admin.invatamant Deva, alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul „Sesiune de artă urbană”,
ediţia a IV-a, eveniment ce se va desfăşura în perioada 01 septembrie - 15 noiembrie
2020
422 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.fond locativ

Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.40, în vederea vânzării acesteia către chiriașul
titular Prăștean Roxana

423 26 noiembrie Primarul
2020
Das

Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.40, în vederea vânzării acesteia către chiriașul
titular Prăștean Roxana

424 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.fond locativ

Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru locuințele
sociale situate în municipiul Deva, str.Zăvoi, bloc 9 și locuințele construite din
fondurile statului, aflate în administrarea Direcției de asistență socială Deva

425 26 noiembrie Primarul
2020
S.U.M.M.S.C.U.P

Aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor
acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a
diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei
termice livrate populației
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Stație de alimentare gaz natural
comprimat și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea
Zarandului, nr.84A

426 26 noiembrie Primarul
2020
Comp urbanism
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427 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.investitii

Aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe strada
Roci” din municipiul Deva, conform Devizului general actualizat și pentru aprobarea
finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

428 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.ADPP

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile publice, a negocierilor
directe privind vânzarea, închirierea sau concesionarea bunurilor aparținând
domeniului public sau privat al municipiului Deva, precum și pentru achiziționarea
de imobile

429 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.ADPP

Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.927/2000, precum și
abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.373/2020

430 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.ADPP

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

431 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.ADPP

Vânzarea prin negociere directă a unui tere în suprafaţă de 272 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Tineretului, nr.13A, județul
Hunedoara

432 26 noiembrie
2020
433 26 noiembrie
2020

Primarul
Serv.ADPP
Primarul
Serv.ADPP

Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Teilor, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 14 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. I. Creangă, județul Hunedoara

434 26 noiembrie
2020
435 26 noiembrie
2020

Prmarul
Serv.juridic
Primarul
Serv.fond locativ

Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării
acestora, pentru un număr de 7 locuințe situate în imobilele ANL2 și ANL 3 din
municipiul Deva, str.M. Eminescu, bl.T1 și str.M. Eminescu nr.103, bl.1
436 26 noiembrie Primarul
Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială Deva, subordonată
2020
Serv.financiar
Consiliului local al municipiului Deva, a blocului de locuințe sociale nr.3, înscris în
Cartea Funciară nr.77131 Deva, nr. cadastral 77131-C3 și a blocului de locuințe
sociale nr.4, înscris în Cartea Funciară nr.77131 Deva, nr. cadastral 77131-C4,
situate pe strada Nicolae Grigorescu
437 26 noiembrie Primarul
Aprobarea Regulamentului pentru acordarea finanţărilor proiectelor sportive, din
2020
Bir.admin.invatamant bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept
public cu sediul pe raza municipiului Deva, aferente anului 2021
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438 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.resurse umane
439 26 noiembrie Primarul
2020
Directia Deva 2020
440 26 noiembrie Primarul
2020
Serv.fin contabilitate
441 15 decembrie Primarul
2020
DJAPL
442 15 decembrie Primarul
2020
Serv.fond locativ

Organizarea concursului pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de
conducere de Director executiv al Direcției de asistență socială Deva, instituție
publică cu personalitate juridică din subordinea Consiliului local al municipiului Deva
Numirea reprezentantului municipiului Deva în Adunarea Generală a Acționarilor al
S.C. Apa Prod S.A.
Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu
Spitalul Județean de Urgență Deva
Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al
municipiului Deva al domnului Demeter Ioan
Aprobarea încheierii contractelor de locațiune-închiriere și stabilirea chiriilor
nominale pentru locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str.
Nicolae Grigorescu, blocurile 3 și 4, aflate în proprietatea publică a municipiului
Deva și transmise în administrarea Direcției de asistență socială Deva
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020

443 15 decembrie Primarul
2020
Serv. financiar,
contabilitate
444 15 decembrie Primarul
Premierea sportivilor și a membrilor colectivelor tehnice care au obținut performanțe Modif. prin
2020
Bir.admin.invatamant deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale în anul 2020
HCL
nr.475/2020
445 23 decembrie Primarul
Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu
2020
Serv.financiar
Spitalul Județean de Urgență Deva
contabilitate
446 23 decembrie Primarul
Atribuirea și încheierea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
2020
Serv.U.M.M.S.P
al municipiului Deva – pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul
Deva cu SC Salubritate SA
447 23 decembrie Primarul
Stabilirea Procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și
2020
Directia Impozite
terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în
clădiri și terenuri neîngrijite
448 23 decembrie Primarul
Aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe
2020
Directia impozite
clădiri și a impozitului pe teren, începând cu anul 2021
449 23 decembrie Primarul
Stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021
2020
Directia Impozite
în municipiul Deva
Aprobarea Politicilor publice în domeniile educație, asistență socială, mediu, transport
450 23 decembrie Primarul
2020
Serv.progr.dezv.
și turism în contextual Strategiei de dezvoltare durabilă în perspectiva anului 2030, la
nivelul UAT Deva, activitate realizată în cadrul proiectului ”Optimizarea proceselor
în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice la nivelul
municipiului Deva” cod SMIS 126422
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451 23 decembrie Primarul
2020
Dir.asist.sociala
452 23 decembrie Primarul
2020
Serv.fond locativ

453 23 decembrie Primarul
2020
Dir.asist.sociala
454 23 decembrie Primarul
2020
Dir.asist.sociala
455 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
456 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
457 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
458 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
459 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
460 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
461 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
462 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
463 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
464 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
465 23 decembrie Primarul
2020
Comp.urbanism

Aprobarea ”Protocolului de colaborare” între municipiul Deva prin Direcția de
asistență socială Deva și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Hunedoara
Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării
acestora, pentru un număr de 63 locuințe situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3
din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str.M. Eminescu, bl.T1 și str.M. Eminescu
nr.103, bl.1
Aprobarea numărului maxim de porții zilnice acordate în cadrul serviciului social
”Cantina socială” Deva pentru anul 2021
Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o
locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a
solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât
aceea de locuință, aflate în administrarea Primăriei municipiului Deva
Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 58 m.p, situat în municipiul Deva,
str.Mihail Kogălniceanu, județul Hunedoara din domeniul privat al municipiului
Deva, înscris în CF nr.72214
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr.10234/03.02.2020
Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.11/2015
Aprobarea Actului adițional nr.3 la contractul de închiriere nr.13792/20.11.2017
Aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de închiriere nr.14760/29.12.2017
Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.13, în
suprafață de 54 mp, către Partidul Uniunea Salvați România - Filiala Hunedoara
Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D3, parter, în
suprafață de 62 mp, către Alianța pentru Unirea Românilor - Filiala județeană
Hunedoara
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri
situate în municipiul Deva, județul Hunedoara
Preluarea contractului de comodat nr.175/1988/09.04.2009, cu modificările ulterioare,
încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată
Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință individuală,
împrejmuire și racord la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona
B-dul 22 Decembrie, nr.156A
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466 23 decembrie Primarul
2020
Comp.urbanism
467 23 decembrie Primarul
2020
Comp.urbanism
468 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
469 23 decembrie Primarul
2020
Serv.personal

470 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP
471 23 decembrie Primarul
2020
Serv.personal
472 23 decembrie Primarul
2020
Dir.Juridica
473 23 decembrie Primarul
2020
Serv.ADPP

Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Locuințe familiale, amenajare
incintă și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva,
strada Plaiului, nr.38 – 38A
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă familială şi garaj”
generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Vulturului, nr.5A
Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale din incinta Pieței
Agroalimentare, situate în municipiul Deva, str.Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara
Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.387/2020 privind reorganizarea aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiilor publice din subordinea
Consiliului local Deva, cu modificarea organigramei, statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările
ulterioare precum și a Hotărârii Consiliului local nr.388/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională
pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiilor publice din subordinea
Consiliului local Deva
Desemnarea reprezentanților Consiliului local în cadrul comisiei de identificare şi
inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003
Desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale Secretarului general al municipiului Deva pentru activitatea
desfășurată în anul 2020
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.409/2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului local
Acceptarea donatiei din partea numitului Popa Radu a unor terenuri in vederea
realizarii unor drumuri de acces

474 23 decembrie Primarul
2020
Serv.U.M.M.S.P

Modificarea Hotararii Consiliului local nr.358/2011 privind revocarea si numirea
reprezentantului actionarului Consiliului Local al municipiului Deva in Adunarea
Generala a Actionarilor a S.C.Salubritate S.A.Deva,cu modificarile ulterioare
475 23 decembrie Marin Florin Ilies
Modificarea Hotararii Consiliului local nr.444/2020,privind premierea sportivilor si a
2020
Bir.admin.invatamant membrilor colectivelor tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile
sportive internationale si nationale oficiale in anul 2020
476 23 decembrie Primarul
Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020
2020
Serv.fin contabilitate
477 23 decembrie Primarul
Modificarea Hotararii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local
2020
DJAPL
Deva cu Consiliul Judetean Hunedoara si cu alte autoritati si institutii publice pentru
constituirea Asociatiei Salvital Hunedoara ,ulterior modificata
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478 23 decembrie Primarul
2020
DJAPL

Alegerea presedintelui de sedinta

479 23 decembrie Primarul
2020
DJAPL

Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local la Consiliului local al
municipiului Deva al doamnei Gavrila Anamaria

4141

