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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 26 octombrie 2010 în şedinţa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr. 2137/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 12 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, doamna Oprişiu 
Corina – Administrator public, domnul Secretar Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

Dl. David Ioan 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri în funcţie şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr 
de 12 consilieri, şi-a anunţat absenţa dl Birau Mircea, dl.Borbeanu Simion, dl. Costa Cosmin 
Cristian, dl. Lazăr Danil, dl. Oană Nicolae Dorin, dl.Dobrean Robert, d-na Mateucă Mădălina, dl.  
Borca Tiberiu, dl. Cioroagă Miron. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 
doamna Oprişiu Corina – Administrator public, domnul Secretar Socol Augustin, directori, 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al 
serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

Dl. David Ioan 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Nicolae Marcel pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
Dnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea depunerii proiectului „Sistem integrat de management al traficului 
rutier in municipiul Deva” la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea 
Vest, precum si a cheltuielilor aferente proiectului; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   



 2 

2. Modificarea Listei de investitii Anexa la bugetul general al municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 

Dl.David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.  
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12 consilieri prezenţi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la pct.1 se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor locali în funcţie.  

 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului „Sistem integrat de management al traficului rutier in municipiul Deva” la Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum si a cheltuielilor aferente proiectului. 

Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.310/2010 
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Punctul 2  

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Listei de 

investitii anexa la bugetul general al municipiului Deva. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Rachita Ciprian  
Din partea compartimentului de specialitate avem o propunere. Propunem transferarea 

sumei de 50.000 lei, de la poz nr. 33: Bloc de locuinte pt. tineret, Bl 1  Str. M. Eminescu la 
Poz.12 Complex Aqua Land-Bazine de inot si Agrement - Stadion Cetate Deva. 

Dl.Ţonea Vasile 
Supuneţi la vot amendamentul. 
Dl.David Ioan 
Mai repetaţi o dată ca să ştie toată lumea. 
Dl.Răchită Ciprian 
Transferarea sumei de 50 mii lei de la “Locuinţe pentru tineret” la poziţia Complex 

Aqualand. 
Dl.Ţonea Vasile 
Ne spuneţi şi de ce, care este motivaţia? 
Dl.Răchită Ciprian 
Întrucât la această investiţie se lucrează şi această sumă este necesară pentru acoperirea 

facturii care a venit în această lună, iar la blocurile de locuinţe - este vorba de A.N.L., primăria 
are obligaţia să facă doar lucrările exterioare şi reţelele. Blocul va fi gata doar anul viitor şi doar 
atunci vom avea nevoie de aceşti bani.  

Dl.David Ioan 
Deci, suma se poate trece de la un capitol la celălalt. 
Dl.Ţonea Vasile 
Eu am înţeles, dar nu sunt de acord. 
Dl.David Ioan 
Supun la vot propunerea compartimentului de specialitate. 
 S-a votat cu 7 voturi pentru şi  
          5 voturi împotrivă (d-na Chişotă Roxana, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

   Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin şi dl. Ghergan  
                Ferdinand) 

 Propunerea făcută de către compartimentul de specialitate nu a trecut. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.311/2010 
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Diverse 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu tot am discutat problema iluminatului pe str. Victor Şuiaga. Acolo este clădirea 
Jandarmeriei, este Boromirul, acolo este beznă noaptea, te mănâncă câinii, te atacă. 
 Dl.David Ioan 
 Cine poate răspunde din executiv. De ce acolo nu arde lumina? Domnul director?! 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Domnule Kovacs, dacă-mi permiteţi până joi o să vă ofer eu un răspuns vis-à-vis de 
problema aceasta de pe str.Victor Şuiaga. 
 Până atunci, să-mi daţi voie, vreau să fac o precizare. Nu ştiu dacă era oportun să intervin 
eu înaintea dumneavoastră, dar sigur este oportun să intervin după manifestarea făcută de 
dumneavoastră, vis-à-vis de situaţia din Complexul Aqualand. Cele 50 de mii de lei erau 
necesare în preţul facturii pentru lucrări deja executate pentru această investiţie. Toată lumea ne 
întreabă în fiecare zi când este gata Complexul Aqualand. Prin votul dumneavoastră, în acest 
moment, cu toată sinceritatea şi cu toate scuzele de rigoare - dacă cumva nu o să fie aşa, o să mai 
întârziem procesul de finalizare al acestei investiţii. Era suma necesară pentru ca acel constructor 
să fie sigur, că se încasează banii şi să facă toate eforturile pentru a finaliza investiţia. În acest 
moment dumneavoastră ne puneţi în imposibilitatea de a achita suma respectivă, dânsul îşi va 
retrage probabil iarăşi oamenii, şi iarăşi vom fi puşi în situaţia de a purta negocieri cu ei să se 
întoarcă ş.a.m.d. 
 Deci, acesta era raţionamentul amendamentului propus de compartimentul tehnic şi nu 
altul. Vă mulţumesc. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Care era termenul, după negocierile dumneavoastră, care era termenul la care trebuiau să 
termine lucrările? 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Nu vă pot spune în acest moment care era termenul, însă vă pot spune foarte concret că 
aceste litigii trebuie finalizate, pentru ca, complexul să fie pus în valoare în luna decembrie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Până în decembrie se pot discuta şi aceste lucruri.  
 Dl.Moş Ovidiu 
 Aceasta este ultima sumă pe care trebuia să o plătească Primăria? 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Nu, nu este ultima sumă. Este o sumă care mai era necesară ultimei facturi pe care 
constructorul a eliberat-o Primăriei şi banii nu ajungeau în acest moment ca să acopere întreaga 
sumă, pentru factura eliberată. Facturile se eliberează în Ungaria. În acest moment noi le vom 
refuza evident această sumă, iar dânşii vor pierde aceste zile în care se poate face plata, de luni 
până vineri inclusiv. Factura se va întoarce în Ungaria. Până va fi trimisă pe suma - pe care noi o 
avem efectiv alocată în buget, vom pierde această lună ca posibilitate de plată. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Viceprimar, mai există joi o şedinţă, spuneţi-ne care este data la care se pune în 
funcţiune obiectivul şi discutăm. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Domnule consilier, nu vă pot spune data la care se pune în funcţiune obiectivul, dacă tot 
timpul o să avem probleme. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avem contract, nu inventăm acum. Suma de care spuneţi dumneavoastră - trebuia să fie 
pe baza contractului, prevăzută de când aţi încheiat contractul, nu acum se inventează suma. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Sigur că nu acum se inventează suma. 
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 Dl.Ghergan Florian 
 Haideţi să vedem ce contract avem, cât avem sumele în funcţiune, ce trebuie să mai 
facem noi, ce trebuie să mai facă ei, că poate-i penalizăm şi nu mai trebuie să le dăm suma 
aceasta dacă nu sunt corecţi. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Atunci, vă propun ca joi, în cadrul şedinţei de consiliu să mai avem o discuţie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Să ne spuneţi tehnic în ce fază suntem, unde suntem, care este situaţia, când se termină, 
dăm drumul la timp, cât mai este de plată, ce s-a plătit, ca să avem o… 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Sunt în asentimentul dumneavoastră şi chiar mă bucur să discutăm. 
 Dl.David Ioan  
 Lucrarea nu este terminată, nu este numai atât, mai sunt o grămadă de instalaţii de 
finalizat. 
 Dl.Ţonea Vasile 

Sumele uriaşe cheltuite pentru Aqualand au stopat de fapt modernizarea oraşului. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De acord. Noi am ştiut proiectul, au fost bani prevăzuţi pentru el, nu ştiu de ce trebuie 
suplimentat. 

Dl.David Ioan 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 26 octombrie 2010 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

       David Ioan                         Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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