
JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL DEVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

PROCES VERBAL
încheiat în data de 02.02.2018

în temeiul prevederilor art. 8, lit. b din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 
loca|ie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 2/2018 a bugetului 
de stat pe anul 2018, s-a organizat în data de 02.02.2018, ora 16:00, în sala de şedinţe a 
Pririăriei Municipiului Deva, dezbaterea publică a Proiectului bugetului general pentru 
anu 2018.

La dezbaterea publică a bugetului general de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2018 au fost prezenţi Primarul Municipiului Deva, dl. Nicolae-FIorin Gancea, dl 
Vicijprimar Ovidiu Moş, dl. Viceprimar Cosmin Răzvan Mareş, consilieri locali ai 
mur icipiului Deva, Directori, Şefi de servicii/birou ai aparatului de specialitate al 
Primarului, cât şi ai serviciilor, respectiv instituţii cu personalitate juridică proprie aflate 
în s ibordinea Consiliului Local al Municipiului Deva, personal din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Deva, cetăţeni ai municipiului Deva, precum şi 
repr îzentaţi ai mass-media locale.

DI. Nicolae -  Florin Oancea, Primar al Municipiului Deva a efectuat o scurtă 
prezentare a bugetului general de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.

Având în vedere necesitatea adoptării Bugetului Local pe anul 2018, în temeiul 
preAederilor Legii nr .2 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, se supune spre dezbatere 
pub ică Bugetul Local al Municipiului Deva pe anul 2018 în valoare de 121.299,00 mii 
la pirtea de venituri şi în valoare 123.684,00 mii lei la partea de cheltuieli, prezentat în 
detaliu, conform Anexei nr.l.

Diferenţa dintre veniturile bugetului local şi cheltuieli o reprezintă excedentul 
bugetar al anului precedent, în suma de 2.385,00 mii lei. Prin H.C.L.nr. 2/2018 s-a 
aprobat utilizarea acestui excedent, pentru finanţarea unui număr de 8 obiective de 
investiţii, prezentate în Anexa nr.2.

Veniturile totale ale bugetului local sunt în valoare de 121.299.00 mii lei, venituri 
care cuprind şi sume din bugetul de stat, cu destinaţie specială, în sumă totală de
19.807.00 mii lei comunicate municipiului Deva de către Administraţia judeţeană a
finaj Iţelor publice Hunedoara, prezentate în Anexa nr.3. în anul 2017 sumele din bugetul 
de sţat cu destinaţie specială au fost 18.894.00 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara, se aprobă repartizarea sumei de
100.00 mii lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, şi anume pentru
fînajiţarea obiectivului de investiţii "Modernizare strada Coziei în municipiul Deva”. 
Mer ţionăm faptul că municipiul Deva a solicitat Consiliului Judeţean Hunedoara suma 
de 1,556,00 mii lei, cererea de finanţare este prezentată în Anexa nr.4. în anul 2017 s-a 
repa tizat suma de 200.00 mii lei.
A

In vederea dimensionării optime a veniturilor fiscale s-a ţinut seama de H.C.L. 459/2017 
privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva pe anul 
2018. conform Anexei nr.5.

18-10791-PDV Ppimaria Deva 05.02.2018

18-10791-PDV



Şl es 
Ane

Volumul Cheltuielilor estimate a se realiza în anul 2018 este de 123.684,00 mii lei 
e prezentat pe capitole, subcapitole de cheltuieli, respectând clasificaţia bugetară, în 
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Direcţia tehnică propune cuprinderea în lista de investiţii a unor obiective în 
valokre de 13.200,00 mii lei Anexa nr.6.

Menţionăm de asemenea că în Anexa nr. 6 sunt prezentate şi propunerile pentru 
bugetul 2018 aferente proiectelor cu fonduri nerambursabile, propuneri din partea 
Direcţiei Dezvoltare în valoare de 3.400,00 mii lei.

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale^ cu 
mod ificările şi completările ulterioare, odată cu aprobarea Bugetului local al municipiului 
Devii se aprobă şi bugetele serviciilor publice locale şi ale instituţiilor publice din 
subcrdinea Consiliului Local Deva. La fundamentarea bugetelor s-a ţinut seama de 
propunerile venite din partea acestora aşa cum sunt prezentate în Anexele nr.7-13.

Concomitent cu Bugetul local şi bugetele serviciilor şi instituţiilor subordonate 
Conciliului Local Deva sunt prezentate:

1. -Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
20 D-conform propunerilor venite din partea serviciilor şi instituţiilor publice din 
subcrdinea Consiliului Local al Municipiului Deva, în valoare de 5.957,29 mii lei-Anexa 
nr.lfc

Bugetul creditelor interne (în valoare de 870,00 mii leiVAnexa nr.15.

De asemenea menţionăm următoarele: 
data de 02.02.2018 gradul de îndatorare a Municipiului Deva este de 12.80%; 
misia de autorizare a împrumuturilor Locale a decis în şedinţa din data de 

17.01.2018, înscrierea solicitării Municipiului Deva pe Lista cererilor pentru autorizare 
igeii în 2018, neautorizate, în vederea reanalizării acesteia. In situaţia în care vor fi 

disp(l)nibilizate sume autorizate de trageri pentru acest an, situaţia Municipiului Deva va 
tă  în considerare.

Primăria Deva a întocmit în data de 05.01.2018 cererea pentru autorizarea 
uării de trageri în suma de 13.986,00 mii lei din finanţarea rambursabilă în valoare 

de 3^.000,00 mii lei, potrivit Anexei nr.l6 .
Prin proiectul de buget al municipiului Deva pe anul 2018 se propun următoarele 

sum^, şi anume:
1. suma de 2.160,00 mii lei pentru finanţările nerambursabile din fonduri publice 

te pentru activităţi nonprofit de interes general cu respectarea prevederilor legale din 
Legea nr. 350 din 2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

1. Capitolul 67.02-„Cultură, recreere şi religie” în sumă de 2.110,00 mii lei:
. Activităţi sportive: 860,00 mii lei

l. Programe pentru tineret: 100,00 mii lei
. Asociaţii şi fundaţii: 60,00 mii lei
. Susţinerea Cultelor: 1.090,00 mii lei

2. Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială în sumă de 50,00 mii lei 
solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva este prevăzută în buget suma de:

dXoci

1.
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2. U
415.(>0 mii lei, această sumă reprezintă dotări de aparatură medicală pentru secţiile
Inter le II şi Ortopedie şi totodată pentru continuarea reparaţiilor demarate de către
Consiliul Judeţean Hunedoara în Secţia de Pneumologie.



3. Pentru Capitolul 65.02-învăţământ
3.1.-Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare, inclusiv lucrări de reparaţii, cheltuieli 

materiale în sumă de 8.102,00 mii lei, din care:
3.1.1.- 5.277,00 mii lei este acordată din bugetul de stat;
3.1.2.-25,00 mii lei de la Consiliul Judeţean Hunedoara pentru învăţământul special, 

Coldgiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva.
3.1.3.-2.800,00 mii lei din Venituri proprii ale bugetului local al municipiului Deva; 

3.2-Cheltuieli cu bursele, conform H.C.L. nr. 465/2017, în valoare totală de
955,30 mii lei.

3.3.-Cheltuieli pentru susţinerea financiară a echipei de fotbal din cadrul 
Coldgiului Naţional Sportiv Cetate Deva cu suma de 500,00 mii lei.

4.Pentru capitolul de asistenţă socială Cap.68.02, se Hnanţează următoarele:
4.1. Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi 

indelnnizaţiile lunare ale acestora în sumă de 13.672,00 mii lei care se regăseşte în 
bugqtul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva conform Anexei nr. 8;

4.2. Ajutoare de urgenţă în valoare de 100,00 mii lei;
4.3. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în valoare de 35,00 mii lei;
4.4. Stimulent educaţional în valoare de 14,00 mii lei.
5. Fondul de rezervă în sumă de 100,00 mii lei care se utilizează conform art. 36 

din legea m\ 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulter oare, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale.

După prezentarea situaţiei financiare a Municipiului Deva, precum şi a modului în 
care brmează să fie întocmit bugetul general al Municipiului Deva pentru anul 2018, d-1 
Prim ir a prezentat obiectivele de investiţii care urmează să se efectueze din bugetul local, 
a^ t < ele în curs, cât şi cele care au fost incluse ca obiective noi ce urmează a fi realizate 
în aniul 2018, după cum urmează:

ctive de investiţii în curs;Obit
1. Arfienajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania;
2. Al
3.Ph
4.Ex

mentare cu apă şi canalizare pe strada Granitului;
itforme subterane de colectare selectivă a deşeurilor în municipiul Deva, LOT 1; 
tindere reţele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuinţe

din Str. Zăvoi-Archia din municipiul Deva;
5. Anenajare platforme subterane de colectare selectivă deşeuri menajere -  8 locaţii,
LOT 2;
6. Modernizare strada Alunului;
7. Amenajare parcare pe B-dul M. Kogălniceanu, lângă biserica Sfânta Treime;
8. Amenajare parcare Str. Gh Doja, Bl. 13;
9. Al mentare cu apă şi canalizare pe Aleea Cascadei.

Oble :tive de investiţii contractate:
1. Arienajare zonă recreere pensionari pe B-dul M. Kogălniceanu;
2. Re ocare staţie de pompare ape uzate pe str.Mercur;
3. Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter;
4. Amenajare Parcare pe Aleea Teilor;



5.R ^abilitare ganguri pietoni B-dul Decebal;
6. Amenajare parcare pe Aleea Streiului;
7. R îabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la B-dul N. Bălcescu până 
la D icia Service;
8. Anenajare trotuar Str. G. Enescu Str. Progresului;
9. Amenajare trotuar Aleea Păcii;
10. Amenajare parcare Str. Inocenţiu Micu Klein;
11. i Amenajare parcare Aleea Romanilor;
12. Alimentare cu apa şi canalizare Str. Roci.

Obii active de investiţii propuse pentru 2018:
1. Ci’eşă în curtea Colegiului Naţional Regina Maria din municipiul Deva;
2. Anenajare zonă recreere pensionari pe Al, Păcii;
3. A
4. A 
Grig

imentare cu apă şi canalizare Str. Hortensiei;
nenajare locuinţe sociale - 72 unităţi locative Bloc 3 şi Bloc 4 zona cartierului 
orescu;

5. Anenajare platforme subterane de colectare selectivă deşeuri menajere Lot 3;
6. Introducere gaz metan în Bârcea Mică;
7. A imentare cu apa şi canalizare pe Str. Primăverii;
8. A imentare cu apă şi canalizare pe prelungire Str. Brânduşei;
9. R(;zervoare de compensare pe străzile Roci, Granitului, Cascadei şi Aurel Vlaicu;
10. Modernizare Strada Valea Cemei-Sântuhalm;
11. Modernizare str. Coziei;
12.1 .ărgire carosabil Str. A. Vlaicu între intersecţiile cu Str. Lucian Blaga şi Str. Avram 
lanci i;
13. Modernizare Str. Viorelelor;
14. Modernizare Str. Granitului;
15. Modernizare Ai. Cascadei;
16. menajare parcări pe Al. Crişului; 

lodemizare drum de legătura între Str. Vulcan şi Str. Coziei;
enajare parcare Al. Muncii, Bl. D8; 
enajare parcare Bd. Decebal în spatele blocului 23; 

menajare parcare Al. Crinilor, Bl. E li ;  
menajare parcare Al. Poiana Narciselor; 

enajare parcare Str. M. Viteazu, B1.47; 
enajare parcare Str. Cioclovina; 

eabilitare trotuar pe Str. Minerului pe partea stângă;
25. Modernizare Str. Burdae, Sat. Cristur;
26. /  menajare parcare Str. Cemei, Bl. E7;
27. /  menajare sens giratoriu la intersecţia străzilor Horea şi DN7 -  Calea Zarandului;
28. Amenajare parcare în Piaţa Victoriei, în lateralul Casei de Cultură.

Elab arare studii de fezabilitate:
Zid de sprijin str. Aurel Vlaicu;
Amenajare containere subterane în 30 locaţii; 
Amenajare scări Cartier Micro 15;



•
•
•
•
•
•
•
•

Amenajare spaţiu relaţii cu publicul în incinta Primăriei Municipiului Deva; 
Reabilitare Casa Căsătoriilor;
Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm;
Amenajare trotuare str. Bucovinei -  sat Cristur;
Amenajare parcare supraterană în Piaţa Unirii, nr. 8;
Amenajare parcare supraterană Colegiul Naţional Transilvania;
Amenajare pasaj rutier şi pietonal peste calea ferată -  zona Bălata; 
Amenajare parcare supraterană în Cartier Dacia.

eval
bug<

Ulterior au fost prezentate obiectivele de investiţii, aflate în diverse stadii de 
lare, care urmează a fi suportate din fonduri externe nerambursabile, cât şi din 
tul local potrivit cotei aferente acestora, după cum urmează:

Nr.
crt. Denumirea obiectivului

Buget local 
titlul 58 
(mii lei) cu 
încadrarea 
în suma 
comunicată 
ca alocată 
pentru 2018

Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
Total, din care: 50.00
Lucrări în continuare 0.00
Lucrări noi 50.00

1. Măsuri pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică locală a 
municipiului Deva din judeţul Hunedoara 25.00

2.
Servicii actualizare PAED în cadrul programului de Cooperare 
Elveţiano-Roman pentru componenţa "Premiul European pentru 
Energie" 25.00
Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
Total, din care: 803.00
Lucrări în continuare 360.00

3.
Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Colegiului Naţional Pedagogic "Regina Mafia" (şcoala 
generală) 100.00

4. Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Şcolii Gimnaziale "Andrei Şaguna" 170.00

5. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor în care fimcţionează 
Colegiul Naţional Decebal din Str. Oituz, nr. 8 90.00

6. Lucrări noi 443.00

7. Rcabiliiiirca. nioJcnu/jica si ccliiiMivji iiilVasiriiciiiiii cdiu-nlioiialc 
anioprcşci'laiv la Cu>i Dc\ji. MA'inuruliii 80.00
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8.
KcnbiliMi'Cii. niihi^Tiii/îirLM. cMinOL-roj şi cdiijviiVti liiihi'.Jrik*Uirii 
educaţionale  preşcolare  la  G răd in iţă  cu p ro g ram  n o n n a l ,  nr. 2 ,  D eva, 
.-\î. S,ilc;’irnilor 70.00

9.

Kcîthiiiiarc icciuncrNic cM indeiv  cotis i iu iîe  inli"i'.lruciurri 
cdiiaiiio iiakt în IV v a .  \ l . \  iiU'rniui. nr. 9. în vederea nuHieriii/aili şi 
ccliipâni inli<i>iniciurii educaţionale  peiiiiu cdueaiia  linipiirie 
p teseo la ia 80.00

10.
R eabilitarea , m o d ern iza rea  c lăd ir ilo r  şi ech ipa rea  infrastructurii  
educaţionale  a  C oleg iu lu i  T eh n ic  E nergetic  “D ra g o m ir  H u rm u zescu ” - 
loca ţ ia  d in  str. S cărişoara , nr. 4  (şcoa la  generală) 120.00

11.
R eab il i .a iea .  m o d ern i/a rea .  e \ f in d e ie a  m ee li ipaiea  in lrasiîueln iii  
educaţionale  p reşco lare  la ( Irâdiniia eu [nograin prelungit,  nr. 2 . 1)e\a .

1.00
12. ( 'oil'.!m ire  urâdlnilii / o u a  O i i /o n i 1.00

13.
Reahililaiva si ech iparea  intiasim eiiirii  eilucaiionale ti < olegiului 
ie h n ic  1 rans iU ania  din M unieipiul D e \a 90.00

14
Ueabilit.uea si ech iparea  iriliasiriieiurii ediicniit 'iiale a Liceului

1.00
Cap. 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Total, din care: 157.00
Lucrări în continuare 0.00
Lucrări noi 157.00

15.
Kepeneiavea l i / ieâ .  eeononiieâ  sDciala a eotjutnilâui n ia rg m a ii /a ie  
Zona Streiului şi crearea  unui Cenlrii de / i  pentru  servicii de <tsl-acni.i 
eoinuniuira 130.00

16.
E xtinderea  serv ic ii lo r  pub lice  de  b a / ă  prin c rearea  unui C en tru  de  zi 
p em ru  penirti servicii de  usj.>teni:i com unitara  in C nriier ( i r igorescu 25.00

17.
l \ l in d c re a  .serviciilor publice de  h a /â  prin c rearea  unui ( eriiru de  / i  
pentru  serv leii de  asisieiiiâ cuniiin ila ia  în Cari ier M icro  \? 1.00

18.
R cgene ia iea  fl/iv.a. ecoriomicrj .şi sociala a eotnunitâiii  n iarginaii/ .i ie  
''lUia Caniin  Kenipes 1.00
Cap. 70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 
PUBLICĂ
Total, din care: 2,211.00
Lucrări în continuare 1,895.00

19.
R eab il i ta rea  zone i  u rb an e  D ea lu l  C etăţii  D eva ,  m o n u m en t  a l naturii  şi 
is to ric  c u  va lo a re  tu r is t ică  r id ica tă  d in  m u n ic ip iu l  D e v a  - 
R efunc ţiona liza rea  Inc in te i  I 630.00

20. \n ic n a |a re  /c»na pieioiialâ cen in i istoric 150.00
21. A m en a i .n c  /(v ia  pielonalii Piaia ( eiaiii şi /oii<i adiacentă 160.00

22.
C reş te rea  ef ic ienţei energe tice  a  sis tem ulu i de  i lum inat  p u b lic  din 
m un ic ip iu l  D e v a 25.00



23. Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul 
Deva (Un pachet de 20 de blocuri de locuinţe) 600.00

24. Creşterea eficienţei energetice a blocului B- BULEVARDUL 
DECEBAL DIN MUNICIPIUL DEVA 80.00

25. Creşterea eficienţei energetice a blocului 13 A- STRADA MIHAI 
EMINESCU DIN MUNICIPIUL DEVA 35.00

26. Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 60- ALEEA 
STREIULUI DIN MUNICIPIUL DEVA 75.00

27. Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe M l- ALEEA 
CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL DEVA 38.00

28. Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe M2- ALEEA 
CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL DEVA 38.00

29. Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 79, STR. BEJAN 
DIN MUNICIPIUL DEVA 35.00

30 Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe P5, STR. TITU 
MAIORESCU DIN MUNICIPIUL DEVA 29.00
Lucrări noi 316.00

31.

R eo rg an izarea  spaţiu lu i urbim d in  zo n a  P oşta  V eche  - P ia ţa  Victoriei 
- P a r c  I. ( Brâiiîiiiii si irtindbrm.tivii lui in /o u a  
pieloiial.'i scitiipielonul.i. 1.00

32.
1 Miîiiierea pistei peiilru bicieli^ii >i .i iraseelot p ie ionalc  de  pe ( a lea 
Ziiraiidiilui spre /oiui indu‘'iri.iln si eonK-rci.ihi a Miinieipinliii D esa 100.00

33.
C o n stru irea  traseu! ui pentru bieieli .ti pe W x e b u l.  B-dul 32 
D ecem brie  .>1 / o n j  .idiiieeiitâ 1.00

34.
Con.'Jtr'iiire piste pentru l>ielişli ş i î r a s c e l o i  pieioiitile pe 1 ) \  7 in 
Sfiriiulialm 1.00

35. . \inen.uiirv  scriu? jk* MuleNJidiil 1.1 D ecem brie 1.00
36. \m ciiu i:iie  gr.klinn în lu n u  în /oii:i Bei<in 1.00
37. A nienu iare  in u d i tu  urbana în zona / i in iH rescu 25.00
38. A m enuiure fiare Lunca M ureşului 160.00
39. \n ie n a ia re  -.‘.radina urbană in zona Mieiuiui 1.00

40.
Creşterea performanţelor energetice şi a utilizării energiilor 
regenerabile în clădiri publice 25.00
Cap. 84.02 TRANSPORTURI
Total, din care: 179.00
Lucrări în continuare 0.00
Lucrări noi 179.00

41.
M odernizarea  sls iem ului de inirispoii public local jirin ach i/i î ion .i tca  
d e  vehicule eco logice , e o n s i iu n e  defiou. p iecum  şi a inliasifuelurii

176.00
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42.
Construire trasee de p i ^ i c  i l c  b i c i c l c i e  p e n i n i  u n  c i i v i i i i  colmvui  î n  
M u n i c i p i u l  l ) c \ u  ş l  l n i c - ; r u r c u  {Kv>iu iu  c u  i r a ^ c c i e  c . \ i s l c n i c  sui i  
> r o p u s c 1.00

43. C o n s l r u i i c  p i ^ l â  J c  h i c i c l c i c  p c  vl ipul  d e  p c  1 l inc . i  M i i i c s u l u i 1.00
44. 1 M i i i d c r c  i r u s c i i  de i r u n s p u r t  p u b l i c  i u c i l  ^ i mv  t . u l i c n i l  ( / r i g o i V ' . c u 1.00

TOTAL 3.400

In continuare, a luat cuvântul Dl. Viceprimar Cosmin-Răzvan Mareş care a 
lăudk iniţiativa domnului Primar de a continua obiectivele de investiţii demarate în anul 
2017 şi pentru cele care au fost incluse ca obiective noi în anul 2018, iar pe de altă parte 
şi-a manifestat nemulţumirea că nu i-a fost pus la dispoziţie bugetul, împreună cu anexele 
aferente solicitate Directorului economic în data de 01.02.2018. In acelaşi timp a adresat 
întrebări Directorului economic privind includerea în buget a normei de hrană pentru 
poliţştii locali în anul 2018 şi dacă se vor aloca subvenţii pentru intrările la Complexul 
Aqu{ land Deva.

D-na Silviana Nuţu, Director executiv al Direcţiei economice a răspuns că în 
anul 2018 nu au fost incluse în buget sume privind acordarea normei de hrană poliţiştilor 
local, dar că vor fî alocate în continuare subvenţii pentru Complexul Aqualand Deva.

D-na Mahalean Camelia, cetăţean al municipiului Deva, a menţionat faptul că 
sinte: :a biletului local pentru anul 2018 publicată pe site-ul Primăriei municipiului Deva 
nu aiuce o identificare a cheltuirii banului public solicitând în acest sens publicarea 
integ rală a bugetului supus dezbaterii.

D-na Laura Sârbu, Secretar al municipiului Deva a adus la cunoştinţa cetăţenilor 
prezenţi la dezbaterea publică faptul că bugetul a fost finalizat chiar în ziua dezbaterii, iar 
pentru cei care doresc să consulte anexele, acestea se regăsesc la Directorul economic 
aflat în sală şi totodată faptul că bugetul conţine un număr consistent de pagini şi din 
acest motiv acestea nu au fost publicate integral pe site.

Dl. Primar a solicitat Directorului economic ca în data de 05.02.2018 să publice 
pe sile-ul Primăriei municipiului Deva toate Anexele ce stau la baza întocmirii bugetului 
local pentru anul 2018.

DI. Primar a lăudat iniţiativa unor cetăţeni ai municipiului Deva care au întocmit 
un pioiect privind bugetarea participativă a cetăţenilor, organizată de altfel şi de alte 
primi rii din ţară. In acelaşi timp a transmis iniţiatorilor proiectului că dacă bugetul pentru 
anul 2018 va permite la rectificarea din iulie va aloca sume pentru realizarea acestui 
proietît.

A luat cuvântul d-1 Amititeloaie Alin, cetăţean al municipiului Deva care a 
descr s în detaliu în ce constă proiectul privind bugetarea participiativă a cetăţenilor şi au 
urmai discuţii între acesta şi domnul Primar.

Dl. Balaci Silviu, cetăţean al municipiului Deva a deschis problema nefinalizării 
Planului Urbanistic General al municipiului Deva până la acesată dată, precum şi de 
existe nţa unor construcţii efectuate în zona Sadoveanu.

Dl. Davidescu Mircea, Director executiv al Direcţiei tehnice a comunicat 
aceşti ia  faptul că P.U.G.-ul municipiului Deva va fi finalizat până la sfârşitul anului 
2018.
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Dl. Ing. Filip, cetăţean al municipiului Deva şi-a manifestat nemulţumirea cu 
priv re la numerotarea imobilelor din zona centrală a oraşului şi a faptului că nu au fost 
puse plăcuţe cu numere de imobil astfel încât acestea să coincidă cu cele din actele de 
idenltitate.

DL Claudiu Fiorescu, cetăţean al municipiului Deva a deschis subiectul acordării 
de f(j)nduri nerambursabile de la bugetul local în baza prevederilor Legii nr.3 50/2005. A 
adus la cunoştinţă faptul că au fost alocate sume mult prea mari în anul 2017 pentru 
finanţarea fotbalului de plajă, nealocându-se în egală măsură sume pentru finanţare altor 
rami 
spor

iri sportive care au realizate rezultate notabile, precum şi faptul că acesta prin Clubul 
:iv pe care îl reprezintă a promovat atât instituţia Primăriei, cât şi Cetatea Devei.

DL Primar a răspuns acestuia că în anul 2018 nu va mai fi finanţat sub nicio 
ă fotbalul de plajă şi că vor fi promovate acele ramuri sportive care aduc rezultate, 
im şi faptul că Municipiul Deva poate participa în calitate de coorganizator la 
se competiţii sportive, iar în acest sens se pot aloca sume prin Hotărâri ale 
ilului local al municipiului Deva.

DL Viceprimar Cosmin Răzvan Mareş a menţionat faptul că nu domnul Primar 
decide alocarea sumelor în baza Legii nr.350/2005, ci o comisie constituită la nivelul 
Prirnăriei care decide care asociaţie va beneficia de aceste fonduri nerambursabile, 
precum şi cuantumul lor.


