REGISTRUL
hotărârilor adoptate de Consiliul Local al municipiului
Deva în anul 2021
Nr.
Hot
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Data

Cine propune

Continutul
privind

Obs.

12 ianuarie
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.409/2020 privind organizarea comisiilor de
2021
DJAPL
specialitate ale consiliului local, cu modificarea ulterioară
12 ianuarie
Primarul
Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.353/2020 privind aprobarea
2021
Serviciul fond locativ repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în municipiul Deva,
str.
Nicolae Grigorescu, bloc 3 și bloc 4, aflate în proprietatea municipiului Deva
12 ianuarie
Primarul
Aprobarea închirierii locuinței construită din fondurile statului, situată în municipiul
2021
Serviciul fond locativ Deva, Aleea Streiului, bl.82, sc.1, et.1, ap.8, aflată în administrarea Direcției de
asistență socială Deva, către numita Szekeres Melinda
28 ianuarie
Primarul
Alegerea presedintelui de ședință
2021
DJAPL
28 ianuarie
Primarul
Alegerea viceprimarului municipiului Deva
2021
DJAPL
28 ianuarie
Primarul
Alegerea viceprimarului municipiului Deva
2021
DJAPL
28 ianuarie
Primarul
Desemnarea viceprimarului municipiului Deva, care exercită primul calitatea de
2021
DJAPL
înlocuitor de drept al primarului
28 ianuarie
Primarul
Aprobarea încheierii ”Acordului de colaborare” între municipiul Deva și Agenția
2021
Serviciul investitii si pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest – ADR Vest
reparatii publice
28 ianuarie
Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.301/2020 privind anularea accesoriilor în
2021
Directia de impozite cazul obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, administrate de Direcția impozite și
si taxe locale
taxe locale Deva
28 ianuarie
Florin Marin Ilieș Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul
2021
Biroul invatamant consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și
particular din municipiul Deva
28 ianuarie Lucian Marius Mara Aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională respectiv
2021
DJAPL
de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public cu privire
la activitatea Primăriei și Consiliului local al municipiului Deva
28 ianuarie
Primarul
Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului
2021
Serv.financ.contab. bugetar
114

13

28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.financ.contab.
Primarul
Serv.financ.contab

15

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.urbanism

16

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.urbanism

17

28 ianuarie
2021

18

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.programe
dezvoltare
Primarul
Serv.programe
dezvoltare

19

28 ianuarie
2021

20

28 ianuarie
2021

21

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.programe
dezvoltare
Primarul
Serv.programe
dezvoltare
Primarul
Serv.investiții

22

28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.investiții
Primarul
Serv.investiții
Primarul
Serv.investiții

28 ianuarie
2021

Primarul
Cabinet primar

14

23
24

25

Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 31 decembrie
2020
Retragerea dreptului de administrare al Serviciului public de întreținere și gospodărire
municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului
teren înscris în CF nr.74375, nr.cadastral 74375, situat în Deva, strada Stadion, nr.2,
județul Hunedoara
Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuințe unifamiliale și
împrejmuire” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona
Zăvoi, fn
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de
funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare
Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței
energetice a blocului de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” faza Proiect Tehnic
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2019, privind aprobarea indicatorilor
tehnico - economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și
echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic „Regina
Maria” - școala generală - faza Proiect Tehnic, cu modificările şi completările
ulterioare
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la
Creșa Deva, Aleea Viitorului” - faza Proiect Tehnic
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii
Gimnaziale ”Andrei Șaguna” - faza Proiect Tehni
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare
pentru corpul profesoral Școala generală Octavian Goga și riverani, pe Aleea
Streiului” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara
Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind lucrarea
„Amenajare teren de sport - Locația T. Maiorescu, nr.30
Aprobarea Studiului de fezabilitate „Înlocuire rețea electrică și apă – Locația
C. Porumbescu, nr.1 și T. Maiorescu, nr.30
Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții ”Alimentare
cu apă și canalizare pe prelungire strada Primăverii din municipiul Deva”;
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.377/2016 privind numirea unei comisii de
evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile, cu modificările
ulterioare
214

26

28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Registrul agricol
Primarul
Serviciul ADPP

29

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

30

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

31

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

32

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

33

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

34

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

35

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

36

28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP
Primarul
Serviciul ADPP

28 ianuarie
2021

Primarul
Serviciul ADPP

27
28

37

38

Rezilierea contractului de concesiune nr.24/2012 încheiat cu S.C. Rolla Urgent Invest
SRL
Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor
pentru eficientizarea acestei activități
Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.13, în
suprafață totală de 54 mp, către Partidul Uniunea Salvați România - Filiala
Hunedoara, respectiv către doamna Pollyanna Hannellore Hangan - Deputat Partidul
Uniunea Salvați România
Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 18 m.p, situat în municipiul Deva,
str. Mihai Viteazu, județul Hunedoara din domeniul privat al municipiului Deva,
înscris în CF nr.77635
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.373/2019 cu
modificările ulterioare, privind vânzarea prin licitație publică a unui apartament cu o
cameră situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, bloc 80, etaj 2, apartament 45,
județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. D.Zamfirescu, bl.D2, în dreptul
ap.29, jud.Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. I.L.Caragiale, spate bloc 7 și bloc 9,
județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, spate bl.A, județul
Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele bl.29 și
bl.30, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, cartier Dacia, zona bl.40 și 60, județul
Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Nuferilor, nr.5, județul Hunedoara
Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 29 mp, proprietatea
privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spate bloc 29 și 30,
județul Hunedoara
Acceptarea donaţiei din partea numiților Vargas Marius Valer, Vargas Mihalea
Neluța și Cazacu Dana

314

39

28 ianuarie
2021

Primarul
Direcția de asistență
socială
Primarul
Direcția de asistență
socială
Primarul
Direcția de asistență
socială

40

28 ianuarie
2021

41

28 ianuarie
2021

42

28 ianuarie
2021

43

28 ianuarie
2021

44

28 ianuarie
2021

45

28 ianuarie
2021

Primarul
Direcția de asistență
socială

46

28 ianuarie
2021

Primarul
Direcția de asistență
socială

47

28 ianuarie
2021

Primarul
Direcția de asistență
socială

48

28 ianuarie
2021

Primarul
Direcția de asistență
socială

Primarul
Direcția de asistență
socială
Primarul
Direcția de asistență
socială
Primarul
Direcția de asistență
socială

Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2021, estimate a se efectua
cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva
Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între municipiul Deva, prin Direcția
de asistență socială Deva și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara
Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea
măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate
în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2,
aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de
asistenţă socială Deva, ulterior modificată
Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva,
str.Zăvoi, bl.9, sc.4, et.1, ap.68, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială
Deva, către numita Archip Lenuța-Simona
Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul
Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.4, ap.55, în vederea vânzării acesteia către chiriașii
Popa Andrei-Gabriel și Popa Laura-Melania
Aprobarea încheierii Acordului între municipiul Deva şi S.C. RCS & RDS S.A.,
pentru dreptul de a instala reţelele aferente serviciilor de comunicaţii electronice la
blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative, situate în municipiul Deva,
str. N.Grigorescu nr.10C, bloc 3 și str. N.Grigorescu nr.10D, bloc 4
Aprobarea încheierii Acordului între municipiul Deva şi Vodafone România S.A.,
pentru dreptul de a instala reţeaua de acces – distribuție internă – aferentă serviciilor
de comunicaţii electronice la blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative,
situate în municipiul Deva, str. N.Grigorescu nr.10C, bloc 3 și str. N.Grigorescu
nr.10D, bloc 4
Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru suprafeţele
locative cu destinaţia de locuinţă din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea
Moților nr.2, bl.1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din
subordinea Consiliului local al municipiului Deva
Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1633/28.01.2016, încheiat
între municipiul Deva și numitul Rășină Nicolae, pentru terenul în suprafaţă de 168
mp, reprezentând calea de acces la locuinţa proprietate personală, situată în
municipiul Deva, str. Ghe. Bariţiu nr.12 - fost nr.10
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.402/2018 privind aprobarea metodologiei
de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente
consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de
locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în
administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată
414

49

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.UMMSP

50

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.UMMSP

51

28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.UMMSP
Primarul
Serv.resurse
Primarul
Serv.resurse
Primarul
Serv.resurse
Primarul
Serv.resurse
Primarul
Serv.resurse
Primarul
Serv.resurse
Primarul
Serv.resurse

28 ianuarie
2021
28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.resurse
Primarul
Serviciul ADPP

61

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.investiții

62

28 ianuarie
2021

Primarul
Serv.investiții

52
53
54
55
56
57
58

59
60

Aprobarea suportării de la bugetul local a cotizației pe anul 2021 pentru ”Asociația
Municipiilor din România”, ”Asociația Orașe Energie din România” precum și
”Asociația Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – Regiunea
Vest România”
Aprobarea suportării de la bugetul local a cotizatiei pe anul 2021 pentru „Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul
Hunedoara”;
Aprobarea suportării de la bugetul local a cotizatiei pe anul 2021 pentru Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest Hunedoara
Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva
Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva
Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Direcția de asistență socială Deva
Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Creșa Deva
Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Clubul Sportiv municipal Deva
Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva
Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă
Deva
Acordarea normei de hrană pe anul 2021 personalului din cadrul Direcției Poliția
locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva
Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, str. Avram Iancu, bl.H3, mezanin, în
suprafață de 104,27 mp, către Alianța Liberalilor și Democraților, Filiala Teritorială
ALDE Hunedoara
Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţii ”Alimentare
cu apă și canalizare pe prelungire zona Zăvoi din municipiul Deva”, judeţul
Hunedoara
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea
alimentare cu apă și canalizare - Zona Zavoi, terenuri atribuite veteranilor de război,
în municipiul Deva”

514

63

64

65

28 ianuarie
2021

28 ianuarie
2021

25 februarie
2021

Primarul
Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.241/2012, privind
Serv.financ.contab stabilirea nivelului contribuției anuale a municipiului Deva la Asociația “Salvital”
Hunedoara pentru susținerea și finanțarea SMURD Hunedoara, cu modificările și
completările ulterioare
Primarul
Retragerea dreptului de folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română,
Serviciul ADPP ,,Adormirea Maicii Domnului,, - Deva VI fostă Deva II, asupra terenului în suprafață
de 3887 mp situat în Piața I.C.Brătianu nr.1, proprietatea municipiului Deva, înscris
în C.F.77186 - Deva
Primarul
Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al
DJAPL
municipiului Deva al domnului Crainic Ioan

614

