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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 13 mai  2008,  în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1055/2008. 

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

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, doamna Secretar Laura 
Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

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

că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
15 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa d-na Hategan Marinela, dl. Lazăr Danil, dl. Teban Andronic, 
dl. Morar Marcel, dl. Borbeanu Simion şi d-na Breazu Maria. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, doamna 
Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiect  de hotărâre, privind: 

1. Rectificare bugetului general pe anul 2008;   
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
    II.  Diverse  

 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentata. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: . În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul:1 
se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie  
  
Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificare bugetului general 
pe anul 2008;    

Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
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Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, ne puteŃi preciza care este bugetul real al municipiului Deva? V-am  

urmărit cu cea mai mare atenŃie la un post de televiziune şi aŃi spus că este 2 mii de miliarde. 
Rezultă o diferenŃă de vreo 50% între ce scrie aici şi ce aŃi spus dumneavoastră. Cât să cred din 
ce spuneŃi dumneavoastră,  50%, 75 %? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aici intră toate sumele. Eu când spun 2 mii de miliarde spun şi cele 400 de miliarde 
primite de la Guvern numai în luna aceasta. 

Dl.łonea Vasile 
Le-aŃi băgat toate în buget? 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, domnule. Ele când se vor cuantifica …. Deci, domnule łonea, vă rog frumos să mă 

credeŃi, aici nu este de glumă cu bugetul. Noi nu preconizăm, nici eu nu am visat că vom primi 
30 de miliarde acum sau 50 săptămâna trecută sau 80 acum două zile. Numai în ultimele 2 
săptămâni, municipiul Deva, pe lângă cele 250 de miliarde de la Consiliul JudeŃean de unde vom 
primi şi de acolo o sumă, numai municipiul Deva a primit 250 de miliarde într-o săptămână şi vi 
le spun: 40 de miliarde DN 7 – au şi început lucrările deşi eu am solicitat să meargă la Primarul  
din Orăştie să nu se mai bată ăia acolo;  am primit 40  de miliarde – a semnat domnul Oancea – 
pentru finalizarea lucrărilor la parcul din Micro 15; am primit 30 de miliarde astăzi; am primit 
săptămâna trecută, tot cu ajutorul dumneavoastră ni le-aŃi aprobat 30 de miliarde rectificare 
pentru Aqua Land; am primit 40 de miliarde în 2 tranşe subvenŃii, ca să-i spunem şi la colegul 
nostru, celălalt viceprimar, că el trăieşte aşa, într-o lume a visului. 

Dl.łonea Vasile  
Nu le-aŃi introdus în buget pe toate? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu le-am introdus. 
Dl.łonea Vasile  
Acum, pe ăla demult l-aŃi introdus, pe ăsta l-aŃi introdus şi tot s-a adaugat. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Da, exact. Eu când spun 2 mii de miliarde, vă spun bugetul care-l discut eu cu 

dumneavoastră la întâi 2009. Acela este bugetul. 
Dl. łonea Vasile  
De ce să le introduceŃi, nu are rost! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Extraordinar. Stai un pic, guvernăm împreună  şi recunoaşteŃi,  până în 15 mai 2009. Până 

în 15 mai 2009 Premierul Tăriceanu va fi Premierul României, încă un an de astăzi înainte. Luna 
viitoare sunt alegerile, până în 15 iunie,  în 15 iunie încep copii examenele până în 1 iulie, în 1 
iulie începe vacanŃa parlamentară până în 15 septembrie, în 15 septembrie se pregătesc de 
alegerile din noiembrie şi tot aşa, asta va fi, asta este situaŃia. Ar mai vrea cineva să dea jos 
Guvernul acesta, dar acum chiar nu se mai poate şi atunci, vă spun eu. Nu ştiu dacă ne vom 
încadra în 2 mii de miliarde, s-ar putea să luăm 2 mii 200 de miliarde. 

D-na Nicula Viorica 
Noi deja avem 2 mii de miliarde. 
Dl.David Ioan 
Vroiam să dau un răspuns cât a fost bugetul propriu.   
Dl.Primar Mircia Muntean 
Bugetul propriu nu este acesta, am spus bugetul consolidat al municipalităŃii. Vă felicit că 

prin hotărârile noastre, pentru aprobările pe care ni le daŃi dumneavoastră astăzi. 
Dl.David Ioan 
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Bugetul din 2000, domnule łonea, a  fost de 270 de miliarde.  Pe vremea aceea nu 
existau fonduri date pentru că era altcineva şi la Consiliul JudeŃean şi la Guvern şi municipiul 
Deva nu  a primit nimic vreo 3-4 ani. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreo 19 ani, nu 2-3 ani. 19 ani. 
Dl.David Ioan 
La ora actuală, dacă vă aduceŃi bine aminte că am avut o discuŃie când am proiectat 

bugetul anului trecut, era vorba de 1100 şi ceva,  în jur de 1200 de miliarde. 
D-na Nicula Viorica 
1400 de miliarde, am date exacte plus bugetul împrumuturilor. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt peste 2 mii de miliarde astăzi. Te rog să explici Viorica că într-adevăr în buget 

figurează. 
D-na Nicula Viorica 
Vă explic eu exact. Bugetul nostru este format din mai multe surse: bugetul local, bugetul 

fondurilor nerambursabile, bugetul fondurilor de locuinŃe, bugetul împrumuturilor şi alte surse cu 
destinaŃie specială. Pe total, în momentul de faŃă sunt peste 2 mii de miliarde. Eu am cerut datele 
exacte pe cele două: bugetul  local şi bugetul împrumuturilor şi suntem la 2 mii de miliarde. Nu 
am pus în calcul şi ce aveŃi dumneavoastră pe ordinea de zi astăzi care, deja din surse pentru 
blocurile de locuinŃe pe anul acesta, sunt 36 de miliarde. Deci, sunt peste 2 mii de miliarde. Deci, 
trebuie să adunaŃi toate bugetele pe care noi vi le punem la dispoziŃie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Este bună întrebarea domnule łonea şi aş vrea să vă mai dau o explicaŃie, unde într-

adevăr nu este meritul meu şi puteŃi consemna. Am făcut acest proiect şi la iniŃiativa 
dumneavoastră, pentru blocurile de locuinŃe sociale. Noi am prins şi am făcut un plan strategic ca 
pe posibilităŃile de încărcare şi de descărcare avizate de comisia naŃională a împrumuturilor de pe 
lângă Ministerul de FinanŃe - legea s-a mai schimbat ba în 20 ba 40, acum a rămas 30 -  am 
sperat că vom lua un credit pentru finalizarea lor. În schimb, nu am sperat că – şi aici clar este 
meritul… dacă mă întrebaŃi bănuiesc de unde este şi vă spun de unde: Boc şi Videanu au luat 
fiecare 500 de miliarde în 2004 după câştigarea alegerilor, Falcă la Arad a luat alte 500 de 
miliarde, NegoiŃă în Sectorul 3 de l-au ridicat şi l-au făcut atât de mare dintr-o dată, a mai luat 
500 de miliarde, deci toŃi banii bugetului, iar domnul Pogea şi domnul Barbu au dat  10 miliarde 
pentru Hunedoara şi 1 miliard pentru Deva în 2 ani de mandat, ca să dea şi ei ceva. Că suntem la 
guvernare, dumneavoastră domnule łonea împreună cu mine, am dat Devei 500 de miliarde şi 
am mai dat şi la alŃii. Am mai dat şi la Cazacu bani cum nu visa Bradul niciodată. Ăsta este 
adevărul, eu nu pot să-i mint pe oameni. În schimb, Deva sigur că a beneficiat, şi atunci 
prinzându-ne cu proiectul de locuinŃe sociale gata finalizat în decembrie, ne-am trezit că fără să 
ne întrebe cineva, acordă, deşi noi umblam cu Viorica să luăm credit, 18 miliarde în contul 
Primăriei. Nu am mai plătit nimic, nici nu am avut nevoie de credit. În anul următor alte 3 
miliarde  pe primul trimestru. Acum ne-am trezit cu 36 de miliarde aprobate săptămâna trecută 
de forurile de locuinŃe, din care prima tranşă de 28 cu ajutorul dumneavoastră a tuturor îi avem. 
Aici clar nu este meritul meu. A fost un merit al colegilor din Primărie care au făcut un proiect 
fezabil. AlŃi primari, nu au crezut nici ei că vor prinde pe locuinŃe sociale atâta amar de bani, ca 
urmare au spus “domnule, nu mai stricăm banii pe proiect tehnic”, ceea ce spune şi domnul 
Ghergan, este bine să ai şi proiectul tehnic terminat, dar şi eu am dreptate. Nu pot să am 100 de 
proiecte tehnice terminate pe sute de miliarde şi din ele 100, cum am găsit eu în 1996, doar 17  
promovate, să nu fie niciunul aplicat. Mai mult, au venit normele în 1998 schimbate şi niciunul 
nu a mai recunoscut studiile respective făcute de perioada 1990-1998 şi atunci a trebuit să facem 
alte proiecte. Fac 3-5 proiecte, dar nu întotdeauna Ńi se păsuieşte. Uite, avem şi noi proiectele 
noastre, de exemplu groapa. La groapă, a început proiectul în 1998  şi stăm şi acum şi-l aşteptăm 
şi nu ştim dacă va fi sau nu va fi fezat. Noi sperăm că da. Pentru că suntem în ultima şedinŃă sau 



 4 

mai este una, dacă ne ajută Dumnezeu să fim sănătoşi, este că Dumnezeu, zic eu, că aici nu fac 
sau invoc divinitatea, ne-a ajutat să mutăm această groapă avizată de pe Dealul  700, de pe 
Dealul Paiului la Băcia şi eu nu cred că aici nu a fost ceva divin. Puteam să o facem. Am avut de 
6 ani avizul Mediului, negru pe alb, ne-a mai încurcat ce ne-a încurcat, că este o conductă 
strategico-militară de la benzina uşoară, dar până la urma urmei am rezolvat şi acea chestiune şi 
am obŃinut avizul de Mediu pentru groapă.  Nenoroceam oraşul, că poate nu ne mai trebuia o 
groapă în municipiul nostru după ce am avut Termocentrala, halta şi într-o perioadă grea şi 
Casial-ul. 

Dl.Kovacs Francisc 
Dacă Dumnezeu ne ajută o să fie şi turul II şi mai primiŃi de la Guvern încă 1 miliard. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Legea spune aşa, doamna Secretar a studiat-o mai bine ca mine. Un primar nu poate să 

aibe drept de semnătură nici cu o zi mai târziu nici cu o zi mai repede.  El îşi încheie mandatul 
fix, ca şi în cazul consiliului. Consiliul în caz de calamităŃi, în situaŃii de urgenŃă, consiliul local 
poate să prelungească cu 2 luni sau poate să facă alegeri cu 2 luni înainte. Primarul îşi încetează 
dreptul de semnătură în momentul în care face 4 ani  fix de mandat. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.184/2008 
Diverse 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Două probleme am de ridicat.Drumul către Căprioara  este efectiv un pericol de 
accidente. Este al II-a an, domnule Primar, când tăierea pomilor de acolo s-a făcut până la 
jumătate. Eu nu cred că nu s-au încasat şi bani.  Niciodată nu s-a mers până sus cu maşina aceea 
care taie vegetaŃia.  
 A doua chestiune. Mi s-a promis de vreun an şi ceva că se rezolvă strada Împăratul 
Traian pentru limitarea vitezei. Trebuie puse acele limitatoare de viteze. Acolo vor muri oameni. 
Direct din curtea casei se iese în drum şi trec cu viteză mare. Nu-i mare lucru să se pună 4 
limitatoare acolo. 
 Indicatoare sunt, dar nu se respectă. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, vreau să ridic în faŃa consiliului două probleme pe care le-am 
observat în timp ce am fost în perioada aceasta de campanie. Vreau să rog personalul  specializat 
din cadrul Primăriei să vadă ce este cu căminele de nefamilişti din spatele Sălii Sporturilor. Am 
fost acolo chemat de cetăŃeni şi chiar oamenii trăiesc într-o atmosferă nesănătoasă. Aş ruga ca 
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aparatul propriu să vadă şi am putea din aceşti bani care sunt la locuinŃe sociale să dăm ceva. Nu 
este încălzire acolo, sunt probleme de iluminat. InstalaŃiile sunt insalubre şi trebuie să găsim o 
soluŃie să rezolvăm această problemă.  

Încă o problemă pe care aş vrea să o ridic în faŃa dumneavoastră. După cimitirul din 
Bejan, sunt nişte locuinŃe – am fost acolo – sunt nişte case improvizate, nişte colibe. Să vedem 
cum putem să ajutăm acei oameni pentru că totuşi sunt cetăŃeni ai Devei şi cred că este datoria 
noastră să găsim o soluŃie, mai ales dacă au venit şi aceşti bani pentru problemele de locuinŃe 
sociale. Să găsim o modalitate, să cumpărăm un nou cămin şi să-l reabilităm, să facem ceva.  
Acolo sunt oameni necăjiŃi  şi cred că trebuie să meargă cineva să facem o anchetă socială, ceea 
ce trebuie făcut conform legii. Să găsim o soluŃie pentru aceşti oameni. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu sunt construcŃii. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Să se facă o analiză. Eu am ridicat problema, că sunt colibe,  să vedem care este situaŃia. 
 D-na Nicula Viorica 
 Noi cunoaştem problema. Încă de la începutul anului am demarat elaborarea unui Studiu 
de fezabilitate ca să putem începe reabilitarea acestui cămin. Noi l-am preluat acum 2 ani numai, 
am pus la punct toate contractele şi deja le avem cuprinse în buget pentru elaborarea Studiului de 
Fezabilitate.  Din punct de vedere a întreŃinerii, am şi făcut o comandă pentru deratizare zilele 
trecute, dacă nu mă înşel.  
 Deci, la prima rectificare vom cuprinde toate sumele. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Delina, care este situaŃia caselor de la Bejan? 
 Dl.Marian Delina 
 Acolo sunt făcute din cartoane. Nu este aprobat P.U.G. şi  nu putem încă să facem nimic. 
În noul P.U.G. sunt cuprinse. 
 Dl. łonea Vasile 
 Li s-a eliberat buletin „Carierei nr.2”. 
 Dl. Ghergan Florian 

Deci, oamenii au buletin la adresa respectivă. Este o treabă încurcată, haideŃi  să găsim o 
soluŃie pentru oamenii aceştia. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 

Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  

Deva, 13 mai 2008 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 
          Pogocsan Ferdinand               Jr. Sârbu Laura 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


