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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 30 aprilie 2010 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. 938/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 20 de consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, doamna Viceprimar 
Oprişiu Corina, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl. Borca Tiberiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
20 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna Chişotă Roxana. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, doamna 
Viceprimar Oprişiu Corina, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

În continuare, dau cuvântul domnului Secretar Socol Augustin, în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 20 aprilie 2010 şi din 23 aprilie 
2010 precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea 
fiecărei şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 20 aprilie 2010 si 23 aprilie 2010 însoŃit fiecare de un proces-verbal 
în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestora.   
Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 20 aprilie 2010 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.812/2010, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 22 de puncte si 3 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 24 de hotarari, respectiv de la nr.93-116.  
Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 20 aprilie 2010.  
 

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 23 aprilie 2010  
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Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.872/2010, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu  

Pe ordinea de zi a şedinŃei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotarare, respectiv 
Hotararea nr.117.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 
privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 23 aprilie 2010.  

Dl.Borca Tiberiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 aprilie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 aprilie 2010 se aprobă cu unanimitatea de  

voturi a celor 20 de voturi pentru. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 aprilie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 aprilie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 20 de voturi pentru. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul general al 

municipiului Deva asociatiilor/fundatiilor/organizatiilor fara scop patrimonial cu 
personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Deva, 
cultelor religioase romane cu personalitate juridica, cluburilor sportive de drept 
privat si asociatiilor pe ramura de sport judetene, asociatiilor/fundatiilor care 
infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si 
asociatiilor/organizatiilor/fundatiilor pentru tineret, care desfasoara activitati 
nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Acordarea titlului de “Cetatean de onoare” al municipiului Deva, domnului 

Ovidiu Komornyik;  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea Programului energetic al municipiului Deva pentru perioada 2010-
2012;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Constituirea unitatii locale de sprijinire a actiunilor de lupta impotriva bolilor 

transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului de achizitie 
publica de lucrari pentru realizarea obiectivului “Canalizare pe strada Banatului, 
Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea Caietului de Sarcini în vederea atribuirii contractului de achiziŃie 

publică de lucrări pentru realizarea obiectivului “Canalizare pe strada Brâncuşi, 
Deva” 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiŃii „Modernizare 

strada Bălata din municipiul Deva” 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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II. Diverse 

Dl.Borca Tiberiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.         
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de voturi pentru. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâri înscrise 
pe ordinea de zi la pct.2,4,5,6,7 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 
alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 1,3 se adoptă cu votul 
majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, 
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctual 4 necesita vot secret.  
 

Înainte de a intra în lucrările şedinŃei doresc să supunem atenŃiei adresa Institutiei 
Prefectului Judetului Hunedoara nr.2560/2010 privind Hotararea Consiliului local nr.57/2010 
privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru “Construire 
ansamblu de locuinte,  zona Trident, Deva, str.M.Eminescu, f.n., jud.Hunedoara”. 

Dau citire adresei. 
Dl.Morar Marcel 
Avem adresa InstituŃiei Prefectului. 
Dl. Borca Tiberiu 
Dacă aŃi luat la cunoştinŃă adresa de la InstituŃia Prefectului, dacă dintre consilierii 

prezenŃi este cineva care nu a citit-o, dacă nu, aş vrea eu să vă citesc doar concluzia de la ea, 
unde scrie că “în concluzie, vă rugăm să procedaŃi de urgenŃă la reanalizarea şi revocarea 
Hotărârii nr.57/2010, în caz contrar vom ataca în contencios administrativ potrivit art.3 din 
Legea 554/2004, completată şi modificată pentru revocarea actului considerat nelegal ”. 

Dacă sunt discuŃii pe marginea acestei adrese? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule Preşedinte, domnule Primar, ştiŃi foarte bine că am avut şi obiecŃii în acea zi 

când s-a votat această hotărâre. Acum, domnul Prefect sau Prefectura şi-a exprimat părerea. Eu 
totuşi zic că, Ńinând cont că am mai avut neplăceri cu domenii din astea sau cu PUZ-uri, PUD-
uri, hai să încercăm…  

Eu am discutat personal cu domnul Primar şi am înŃeles că ar fi posibilităŃi de a rezolva 
această situaŃie. Eu zic că putem. Domnule Primar, de dumneavoastră şi de Consiliu depinde, 
binenŃeles. Dacă găsim un teren…Noi cu domnul Borca am şi fost, ne-a spus şi de un teren          
- depinde de constructor sau de societatea respectivă dacă i-ar conveni să facem acest schimb. 
Deci, eu zic că nu ajungem la Tribunal dacă încercăm noi să rezolvăm această situaŃie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce pot să vă spun?! Într-adevăr proprietarii au acceptat schimbul, au acceptat poziŃia. 

Este şi mult mai benefică pentru toată lumea să mutăm mai sus, problema este de Consiliu local. 
Au trecut 10 zile, deşi procedurile sunt greoaie, asta înseamnă ca zilnic Consiliul local să fie 
prezent aici, în fiecare zi şedinŃă, bani publici cu grămada, cu nemiluita. Deci peste 5-6 miliarde 
de lei trebuie să plătim cel puŃin, de ieri până aŃi luat terenul de sus şi totuşi cât poate să fie ăsta 
într-o zonă centrală, să fie 20 de euro, să fie 30 de euro. În faŃa magazinului Maxxa clar că este 
nevoie de o negociere solidă cu proprietarul. Atunci, părerea mea este să ne menŃinem poziŃia, să 
vedem şi cine a avut dreptate, că instanŃa de contencios este cea care judecă iar noi să începem 
de astăzi, nu de mâine. Deci, cel puŃin de luni trei consilieri dacă este încredere reciprocă atunci 
să fie de la fiecare grup politic câte un reprezentant şi eu îi ajut, orice îmi cer prin prezenŃă 
oricând aşa cum am fost cu domnul consilier, să încercăm în paralel să schimbăm cât se poate. 
Este şi domnul Armăşescu, dacă poate, că proiectul respectiv este cu trei scări, celălalt va trebui 



 4 

să fie cu două sau chiar cu una. De asemenea va trebui regimul de înălŃime, nu este o problemă 
că avem blocul ANL-ului cu 10 etaje, ca număr de apartamente se poate discuta. Dar în paralel 
am rugămintea pentru că nu lucrăm, nu degeaba mă cert cu domnul łonea şi-i spun “domnule 
este uşor să spui mutaŃi-l de la Ulpia”. L-am mutat de la Ulpia. Prin ce l-am mutat? Prin votul 
consilierilor. Prin ce vot? 21 din 21 vot “pentru”. Când am ajuns sus “nu-l vrem”. Îl mutăm de 
aici în Parc la Bejan. În vrem! Îl mutăm în Parc Bejan. A mai plătit şi 2 miliarde, ne-a plătit 1 
miliard şi 200 diferenŃa de teren dintre Ulpia. GândiŃi-vă că făceam…Încă o dată, este spaŃiul de 
lângă Cepromin, le luam la aceia toată vederea. Era spaŃiu privat, era spaŃiu plătit cu 200 de euro 
şi atunci haideŃi să lucrăm. Au trecut două săptămâni, în afară de mine şi domnul Pogocsan  nu a 
fost nimeni în teritoriu. Omul a venit şi a spus “da, domnule, eu doresc spaŃiul acela, este mai 
potrivit”. În paralel, domnul Pogocsan are probleme, eu am probleme, dumneavoastră aveŃi 
probleme şi atunci mai bine transferăm aici în presă scandalul. Eu nu pot să spun decât că este şi 
Biserica Ortodoxă implicată, este şi Prea SfinŃitul implicat, este şi Biserica Catolică implicată 
numai că şi aceste biserici trebuie să vadă lumea că primesc astăzi prin votul dumneavoastră 15 
miliarde. Ori, dacă toată ziua Biserica blochează câte un proiect în municipiul Deva de 3 
milioane de euro, de 80 de milioane de euro, atunci nu o să mai primească la anul nimic, la anul 
o să mai primească 5 miliarde, atât cât dă de exemplu Aradul. Aşa cum râdem noi de Lupeni că 
dă 30 de miliarde la fotbal, la echipa devizionară B şi noi dăm 7 sau 8 cât hotărâm astăzi, tot aşa 
Aradul râde de noi că, de trei ori ca mărime oraş, dă 5 miliarde la toate bisericile şi noi dăm 15. 
Ori, bisericile trebuie să înŃeleagă, să vină cu preotul, cu reprezentanŃii, cu grupurile de consilieri 
şi de mâine să lucrăm pentru că avem o şansă norocoasă că într-adevăr ar fi, ar accepta, este o 
poziŃie mai bună, numai că poziŃia trebuie cumpărată şi este o problemă. Dacă o cumpăr eu, 
automat mi se spune peste o lună “nici aici nu mai vrem, pentru că ai cumpărat-o tu!” Ca să fac 
schimbul acesta trebuie muncă, muncă de titan, de două ori pe zi să se întrunească  comisiile, tot 
la două zile să facem consiliu. Rectificarea  nu o mai putem face, nu ştiu cum se va încadra să ne 
spună doamna Viorica, până la 1 iunie. Cred că aici aş putea găsi o soluŃie să o putem rezolva ca 
oamenii să înceapă lucrările săptămâna viitoare. Oamenii încep lucrările. Atunci, aş vrea să ne 
menŃinem poziŃia iar dumneavoastră domnule Pogocsan de astăzi, cu cine vreŃi, dacă-l vreŃi pe 
domnul łonea, dacă-l vreŃi pe domnul Ghergan că poate este mai specialist, cu mine împreună, 
un reprezentant de la PNL care este dispus să ne ajute, haideŃi să facem schimbul dar de astăzi, 
că altfel iarăşi ne vedem peste o lună şi iarăşi veniŃi cu adresă de la Prefectură “ne-am hotărât să 
ne schimbăm şi de aici poziŃia”. Păi, nu suntem circari, suntem parteneri serioşi. Dacă ne ducem 
în contencios şi într-adevăr rezolvăm problema schimbului într-o lună sau în două, maxim până 
la 1 iunie că în 1 iunie putem prinde… Viorica, putem mai repede să prindem…? 

D-na Viorica Nicula 
Mai repede nu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu putem dar oamenii să zicem că prin credibilitatea dumneavoastră, prin toate forŃele 

politice, oamenii ar accepta să ne cedeze gratis terenul, pe baza comisiilor pe care le stabilim 
astăzi. Atunci, mergem pe varianta dumneavoastră. Dacă nu, la stadiul de poveşti, eu vreau în 
instanŃă, instanŃa să declare Consiliul local vinovat, sunt avocaŃi dar noi ne păstrăm în paralel 
decizia. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule Primar, vă mulŃumesc pentru intenŃie şi doresc din partea mea să vă asigur, 

oricând mă invitaŃi o să iau parte şi o să-i rog şi pe colegi să dea importanŃă acestei probleme. 
CredeŃi-mă nu am ieşit, l-am rugat şi pe preot să nu iasă în presă, inclusiv cu Prefectul am vorbit. 
Nu are rost în presă să ne spălăm rufele murdare. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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Propun pe domnul Szots- directorul tehnic, pe domnul Socol – directorul juridic, pe 
doamna Viorica- directorul economic, subsemnatul, ca împreună cu dumneavoastră cei 
desemnaŃi prin consiliu să credibilizăm poziŃia omului pentru ca omul ne cedează terenul, teren 
în schimb. În primul rând să accepte schimbul imediat, de acest lucru vă dau tot sprijinul meu şi 
fiŃi convinşi că avem puterea împreună să-l convingem. Mergem la dânsul începând cu data de 
luni, de astăzi chiar, de astăzi să începem şi paralel muncim până când ne vom face treaba. Dar, 
poziŃia noastră este fermă şi fără echivoc.  

Dl.Borca Tiberiu 
Dacă mai sunt luări de cuvânt pe margimea acestei adrese de la Prefectură? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să desemneze fiecare. Cine este de la PNL, cine vrea să participe? Domnul Borbeanu, 

vreŃi să participaŃi?  
Dl.Borbeanu Simion 
Nu pot. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Va trebui o săptămână de lucru. Cine are timp? Panduru eu zic să te duci tu, că tu eşti mai 

liber un pic. Dacă mai ai nevoie poŃi să mai faci schimb cu David sau cu… De la 
U.D.M.R.domnul Pogocsan, de la PDL doamna Oprişiu Corina că este viceprimar, de la grupul  
PSD domnul Moş. 

Dl.Szots, o să-l chem pe om astăzi aici după întâlnirea de astăzi şi împreună vom demara.  
Dl.Borca Tiberiu 
Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, vă rog să-mi permiteŃi să supun la vot menŃinerea 

hotărârii în forma aprobată.  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi  

            7 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, dl. Dobrean  
               Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan Florian, dl.Pogocsan         
               Ferdinand şi dl. Borbeanu Simion)  

I. Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii de 

finantare nerambursabila de la bugetul general al municipiului Deva asociatiilor / fundatiilor / 
organizatiilor fara scop patrimonial cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe 
raza municipiului Deva, cultelor religioase romane cu personalitate juridica, cluburilor sportive 
de drept privat si asociatiilor pe ramura de sport judetene, asociatiilor/fundatiilor care infiinteaza 
si administreaza unitati de asistenta sociala si asociatiilor/organizatiilor/fundatiilor pentru tineret, 
care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public 
local. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
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Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Am înŃeles că sunt nişte modificări, mai doresc nişte modificări domnul Pogocsan, 

domnul Oană.  
 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 La acest proiect de hotărâre, este o situaŃie puŃin mai specială la AsociaŃia Club Sportiv 
“Mureşul”. Comisia de selectare a acestor cereri a propus suma de 236 de mii de lei, deci 2 
miliarde, dar având în vedere situaŃia, asociaŃia figurează în acest moment cu datorie la finanŃe, 
datorie care a fost contestată prin ContestaŃia nr. 40 din 15 februarie 2010 la DirecŃia FinanŃelor 
Publice şi trebuia soluŃionată în 30 de zile. Nu s-a soluŃionat. Este o situaŃie specială. În toată 
legislaŃia, în toate legile orice contestaŃie suspendă executarea deciziei de impunere sau de plată 
mai puŃin a deciziei date de FinanŃe. FinanŃele nu au soluŃionat. 

Eu propun, fiind vorba de 150 de copii pe care-i are acest club în activitate, propun ca 
această sumă să rămână la dispoziŃia consiliului, să nu ne pronunŃăm cu privire la această sumă, 
să ne pronunŃăm cu privire la toate celelalte sume până când AsociaŃia Sportivă “Mureşul” va 
aduce actul de anulare a acelei decizii de impunere, dovada că i s-a admis contestaŃia şi că nu 
mai are datorii la stat, ca să putem face plata. 

D-na Nicula Viorica 
Nu putem încheia contractul de finanŃare până nu se clarifică situaŃia. Ar mai trebui un 

nou articol.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Vom face un nou proiect de hotărâre şi vom dispune plata, ca să nu lăsăm cei 150 de 
copii chiar fără nici un sprijin. Eu zic că asta ar fi soluŃia legală ca să putem hotărî cu privire la 
ceilalŃi solicitanŃi.  
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Domnule Primar, domnule Preşedinte, stimaŃi colegi, la AsociaŃia pentru păstrarea 
tradiŃiilor populare maghiare în acest an se împlinesc 100 de ani de la popularea Cristurului şi a 
zonei cu secuii din Bucovina. La Cristur se vor organiza un fel de Zilele Cristurului pentru 
această ocazie cu în jur de 1000 de invitaŃi din Voievodina, Ucraina, Ungaria. Suma este prea 
mică. ŞtiŃi cât s-a cerut. HaideŃi să încercăm să luăm de la ceilalŃi, celelalte asociaŃii. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cât s-a cerut? 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
 S-au cerut 20 de mii, s-au propus 40 de mii.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

20 de miliarde? 20 de milioane? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Nu. Mă scuzaŃi. S-au cerut 20 de mii, s-au propus 4 mii. Hai să mărim suma la 7 mii  

măcar, măcar. Este vorba de mâncare, sunt 1000 de invitaŃi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Eu propun 1% diminuarea pentru sprijinul poziŃiei domnului Pogocsan. 
 D-na Nicula Viorica 
 Noi trebuie să ştim exact. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Dacă sunt şi alte propuneri, eu zic că 1% nu este o problemă dacă există un asemenea 
proiect major. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
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Tot aşa, fiŃi amabil, acum unii o să râdă.  Eu ştiu că Real Sport are o grămadă de copii, 
AsociaŃia Clubului Sportiv Real. Au cerut o sumă de 97 de mii de lei, propunem un 20. Hai, 
domnule Primar, haideŃi să-i mai ajutăm cu un 15 mii de pe undeva. Este păcat, sunt o grămadă 
de copii acolo care … 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Sărim la 1,5 şi împărŃim. 
D-na Nicula Viorica 
Noi trebuie să repartizăm sumele încadrându-le în prevederile bugetare. Dumneavoastră  

dacă propuneŃi la una din asociaŃii mai mult, trebuie să tăiem de la altcineva.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Am spus 1,5 din fiecare, Viorica. 
D-na Nicula Viorica 
Deci, depinde de capitol. 

 Dl. Primar Mircia Muntean 
Din fiecare capitol. 
D-na Nicula Viorica 
Deci, dumneavoastră la partea de AsociaŃia pentru păstrarea tradiŃiilor, ele sunt în total 

200 de milioane. Deci dacă vreŃi să fie 7000 de ron, tăiem de la primele trei câte 1000 de ron sau 
cum propuneŃi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu de la primele trei, de la toate. 

D-na Nicula Viorica 
 Cinci sunt. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

Tăiem de la fiecare.   
D-na Nicula Viorica 
1% înseamnă 40 de lei, este prea puŃin. 
Dl.łonea Vasile 
Suma de rezervă care este 2 miliarde şi ceva, eu cam anticipez unde vor merge, se duc 

pentru Mureşul Deva. Noi în condiŃiile în care ei aveau performanŃă le-am dat 3 miliarde. Acum 
pică din “B” în “C” şi noi le dăm 8 miliarde şi ceva. Nu mai spun că ei au avut şi tupeul – pe 
undeva – să ceară exact cât au avut datoria publică. Au cerut exact cât aveau datoria publică, 
vreau să achite cu banii aceştia datoria publică. Nu mai spun că tupeul reiese şi din faptul că 
ştiindu-se că legea interzice să acorzi fonduri nerambursabile dacă au datorii şi figurează cu 
restanŃă la plata datoriilor către stat, noi venim acum şi ce facem?! Devenim mamă bună şi 
salvăm pe cei care probabil nu ştiu dacă chiar cu intenŃie dar şi-au făcut datorii, obligaŃii care 
erau faŃă de stat. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
PoziŃia este corectă. 
Dl. łonea Vasile 
Şi noi avem aici 8 miliarde şi ceva. Eu nu am spus să nu le dăm nimic, departe de mine  

gândul acesta dar să diminuăm din suma aceea care este prevăzută şi poate de acolo satisfacem 
celălalte modificări şi celelalte cerinŃe. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Da, este o propunere. 
 D-na Nicula Viorica 
 Trebuie să precizaŃi. Sportul este cu sportul, religia cu religia, cultura cu cultura, socialul 
cu socialul. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
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 Da, haideŃi să terminăm cu cultura. 
 D-na Nicula Viorica 
 Fiecare are câte o prevedere alocată în buget. Numai în cadrul acestei prevederi putem 
jongla cu sumele. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

Doamna director, rugămintea mea pentru amendament să luăm de la toŃi câte 10%. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Câte 1,5%, 10 % este …. 
 D-na Nicula Viorica 

Ca să ajundem la 7 mii. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

La un 7 mii vă rog frumos şi la Sport atunci haideŃi să facem din rezerva aceea… 
Dl.łonea Vasile 
Suma aceasta este nerepartizată, suma aceasta a rămas rezervă. Este o rezervă rămasă la  

dispoziŃie. 
 D-na Nicula Viorica 

Acea sumă este rezervă la capitolul Sport, nu la alt capitol. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

La capitolul Sport vă rog frumos suplimentarea sumei atunci cu încă 20 de mii, că au  
turnee acum internaŃionale. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 La capitolul Sport rezolvăm una şi cealaltă, 1% prin Culte. 1%, 10 milioane pierde 
fiecare. 
 Deci, Viorica, încă o dată fetelor să nu scrieŃi altcumva, propunerea lui domnul łonea se  
diminuează şi se completează pe capitolul Sport, cu suma aferentă până nu intervin alte 
probleme, la capitolul Cultură se diminuează cu 10 milioane la fiecare şi se completează dacă se 
acceptă această solicitare a domnului Pogocsan. Mai departe. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, eu spun că această discuŃie cu Clubul Sportiv “Mureşul” , vă daŃi seama 
că nu o să fie nici un consilier care  să fie împotrivă să dăm bani la Mureşul dar prima dată să-şi 
rezolve.  
 Atunci, această sumă care … haideŃi să vedem dacă mai sunt câteva solicitări să mai 
împărŃim pe capitol şi când se va pune problema, dacă trebuie suplimentăm atunci pentru că 
oricum va trebui să facem o nouă şedinŃă după rectificare. 
 D-na Nicula Viorica 
 Numai după prima rectificare. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Oricum vom putea face rectificare, nu este problemă. Oricând şi când vreŃi putem. 
 Dl.Ghergan Florian 

Oricând în timpul anului, deci asta nu este o problemă. Eu vă propun să majorăm câteva 
din propunerile pe care le-aŃi făcut dumneavoastră. 
 Vreau să vă spun că se face Circuitul naŃional de tenis BCR la AsociaŃia Tenis Club 
Szabo& Szabo şi vă propun să majorăm suma de la 15.000 cu încă 25.000. Vă propun să 
majorăm suma de la AsociaŃia Club Sportiv Municipal Cetate Deva la handbal feminin avem 
performanŃe deosebite şi să-i ajutăm şi aş vrea să-i ajutăm cu încă 100.000 faŃă de cele 300.000 
care le au. La AsociaŃia Club Sportiv Auto-Karting, vine Raliul frumuseŃii şi faŃă de 5.000 
propun să se mai adauge încă 10.000.AsociaŃia JudeŃeană de Tenis Hunedoara cu încă 10.000. 
AsociaŃia de Gimnastică, la promovarea gimnastelor ştiŃi despre ce este vorba, să mai punem 
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încă 10.000 pentru că nu le ajung banii ca să-şi rezolve problemele. La Club Sportiv Body Gymn 
Deva încă 20.000. 
 Este o propunere. În total sunt  175 de mii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este o propunere. Sumele pe care le-am pus şi sunt de acord cu domnul Ghergan din 
punctul acesta de vedere dar nu cu dublarea celor existente în proiect pentru că oricum noi la 
rectificare le mai dăm la fiecare. Deci, nu este nici o problemă. Şi la domnul Vilmoş dacă-şi 
rezolvă până atunci problemele şi la alŃii. Problema domnului Vilmoş trebuie să o înŃelegem şi 
din punctul de vedere a altor consilieri,  care  este simplă. Una, acest exemplu monumental 
naŃional care se dă zilnic, o echipă divizionară “B”, într-un buget sărac şi vai mama lui cu 30 de 
miliarde ca să nu dăm nume cine este Primar acolo că nu ne interesează. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Corect. 
 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, îi dă 30 de miliarde iar noi de 10 ani cum este cum nu este, în Divizia “B”, pe 
ultimul, pe primul, pe nu ştiu ce loc, dar îi dăm 6 miliarde, da?! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am dat întotdeauna cât aŃi propus.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

LăsaŃi-mă să vorbesc, că ştiu că nu vă place. Pe urmă, firma aceasta  a avut 1600 de 
angajaŃi. Problema dumneavoastră este problema dumneavoastră că este socială, problema mea 
este problema colegilor din executiv care vă pot calcula cu o uşurinŃă de nedescris şi vă prezintă 
cel puŃin 20 de miliarde impozit pe salar, pe clădiri, pe care această firmă o plăteşte zilnic. Chiar 
dacă  … şi bine a ridicat domnul łonea, trebuia, părerea mea să-i dăm 11 miliarde, să-i plătim 
datoriile, să-l scoatem din insolvenŃă şi să câştigăm 25 de miliarde pentru că atâta timp cât este în 
insolvenŃă, el în acest an nu şi-a putut plăti nici datoriile. Adică eu pe de o parte, ascult … Da, 
este principiu, aici chiar este un principiu politic. Asta este opŃiunea domnului łonea, aşa face 
social democraŃie dar dacă avem sărăcie ce să împărŃim la colŃ în Deva, dacă îl omorâm şi pe el 
şi pe dumneavoastră şi pe Vilmoş şi toate fabricile?! Este adevărat, sună frumos “să le dăm, să le 
dăm” dar blocul nu-l facem că nu vor preoŃii, la Vilmoş nu-i dăm că nu vrea RăzmeriŃă, 
RăzmeriŃă îi dă 30 de miliarde, noi îi dăm 6. Eu sunt de acord şi susŃin proiectul pentru că oricum 
în 2 luni, iunie, ce spunea şi Florin Ghergan  în mai şi în iunie nu pot să-i dau mai mult de 6 
miliarde fizic deşi voi importaŃi 6, eu nu pot fizic să-i dau pentru că nu am încasări pe lunile 
astea de vară cum am iarna şi toamna. Atunci, vin cu rectificare în faŃa dumneavoastră. Repet, să 
nu păŃim iarăşi ca şi cu terenul domnului Almăşescu, după ce l-am mutat cu votul dumneavoastră 
la Bejan, îl mutăm şi mai la Bejan, îl mutăm în Archia, oamenii ne tot dau acordul iar noi îi tot 
blocăm, iar de lucrat nu vine să lucreze nimeni. Asta mă deranjează, deja acolo nu mai este bun 
simŃ..  
 Tot aşa, ce spune domnul Ghergan ne asumăm, semnăm, o băgăm dacă se poate şi în 
Biblie şi peste 2 luni că în iunie, vorba dânsului, se face rectificare pe acest buget şi în iulie 
deschidem Biblia “uita-Ńi ce a spus domnul Ghergan, suplimentarea cu atât”. Eu susŃin proiectul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Oricum rămân la dispoziŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sigur, părerea  mea este ca sumele să nu fie chiar atât, de trei ori le-aŃi pus unele. 
 Dl.Ghergan Florian 

Nu le-am pus mai mult decât au cerut, domnule Primar. Deci, nu am depăşit ceea ce au  
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cerut. Încă toate sunt mai puŃine decât au cerut. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Iar noi le-am dat jumătate, pentru că numai atât putem să le dăm lunile acestea. În iulie 
putem să le mărim la toŃi, nu este nici o problemă. Asta este singura chestiune. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să completez la cele spuse de domnul łonea. Expunerea a fost rezultatul a mai 
multor reconsiderări şi a mai multor adunări, să vedem să ne încadrăm  în sumă. Nu ne putem 
confrunta, în masura în care societatea…….Fiecare din cei care au solicitat bani au un plan pe 
nişte lucrări de făcut care practic deja sunt începute. Prin urmare, haideŃi să o lăsăm, cu micile 
modificări cu amendamentul domnului Pogocsan sunt de acord, iar la rectificarea de buget să 
putem completa ceea ce am greşit acum, dacă am greşit într-adevăr. Vorbesc de Clubul Sportiv 
Mureşul, care este patronat de această societate care aduce un venit considerabil Consiliului local 
în situaŃia în care este sănătoasă. Mai trebuie să luăm în considerare următorul lucru. Acolo 
cheltuielile sunt mari cu hrana, este vorba de 300-400 de copii care trăiesc în condiŃii mai 
modeste, părinŃii sunt cum sunt, dar au o masă consistentă în fiecare zi şi poate de multe ori este 
singura. Vă rog să ŃineŃi seama şi de acest lucru. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 MulŃi cred că ştiu deja. 
 

Dl.Ghergan Florian  
 Domnule Preşedinte, noi nu suntem împotrivă să dăm această sumă la Clubul Sportiv, nu 
se poate da astăzi. Propunerea care am făcut-o, din banii care rămân şi care nu au fost împărŃiŃi. 
Eu nu am spus să se ia de la cineva care şi-a făcut proiectul, pentru că şi să vrea domnul Primar 
să-i dea că situaŃia este aşa cum s-a spus. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Aceiaşi situaŃie este şi la celelalte. Dacă sensibilizaŃi un pic, să nu crească chiar de trei ori  
suma din proiect. 
 Dl.Ghergan Florian 

Domnule Primar, nu am depăşit deloc ceea ce au cerut oamenii, nici jumătate decât au 
cerut. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Suma din proiect este suma care se poate plăti, exact cum vă contraziceŃi dumneavoastră,  
lunile iunie şi mai. În lunile iunie şi mai atât putem. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Atâta puteŃi plătii? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Atâta putem şi la Vilmoş 6 milioane. Poate să ceară el 9 sau 11, nu putem fizic. Şi atunci 
acea problemă propunerea domnului łonea, reduceŃi-o la 8, la 6, că alea i le dau, atât pot. Pot să 
fac efortul să-i dau într-o lună 3 miliarde şi în altă lună 3 miliarde. Dar tot aşa, se aplică planul şi 
la dumnealor, domnule Ghergan. 
 Nu-i pui de trei ori suma că nu pot până în iulie să o plătesc.  

Dl.Ghergan Florian 
 Am luat 175 de acolo şi le-am împărŃit aici. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Conform proiectului, nu săriŃi chiar de trei ori ca să atrageŃi şi ostilitatea tuturor, săriŃi-o  
de două ori, dublaŃi, că nu este problemă. 

Dl.Ghergan Florian 
 Se dublează atunci sumele. Se dublează sumele propuse. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Este altceva. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, eu am făcut o propunere, este de discutat. Dacă dumneavoastră ajungeŃi 

la concluzia că asta se poate plăti, foarte bine. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Corect, aşa este. 
Dl.Ghergan Florian 
Până la urmă asta este, că degeaba punem noi şi dumneavoastră nu puteŃi plăti, că de asta 

suntem împreună aici. Deci, dublăm sumele astea la care am făcut referire. 
Deci, Clubul Sportiv Body Gym de la 500 se dublează la 1000, poziŃia 1. PoziŃia 6, la  

10.000, se  mai adaugă 10.000. PoziŃia 12, eu nu am spus 150, numai 100, deci nu se dublează 
este mai puŃin, numai 100. La poziŃia 12 se mai adaugă 100, nu 150. AsociaŃia Club Szabo la 
poziŃia 13, 15 şi se mai adaugă încă 15 şi la Real Sport 20 şi se mai adaugă 20, ceea ce a spus 
colegul. 
 Este bine aşa domnule Primar? 

Dl. Kovacs Francisc 
 Nici o asociaŃie sportivă nu a primit 100% din ce a cerut. Sunt şi care au luat 10% din cât 
au cerut. Hai să le dăm proporŃional din cât au cerut şi cât a dat. Sunt unii care iau 10%. 

Dl.Ghergan Florian 
 Este propunerea care este în buget acuma. Domnul Primar a spus că le poate plăti, eu nu 
am spus altceva. 
 
 
 D-na Nicula Viorica 
 După rectificare. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 StimaŃi colegi, ştiaŃi că există o comisie care face alegeri pentru..., face propunerile 
pentru sume. AŃi fost să participaŃi la comisii şi să spune-Ńi „staŃi domnilor, nu daŃi la Body Gym 
500, dăi 1500”? Normal era să discutăm acolo unde aveam toate actele în faŃă şi cît au cerut. Şi 
de ce la clubul sportiv Body Gym, tot timpul apare pe listă, abonat la sponsorizări, dar când 
ieşim afară şi trece pe lângă noi, scuipă în spatele nostru şi ne înjură. Facem sponsorizări pentru 
cine? Pentru sportivi cu domiciliu stabil în alte localităŃi din alte judeŃe şi din Ńară. Păi aşa îmi 
înfiinŃez şi eu o societate, aduc sportivi din fiecare judeŃ şi iau sponsorizare, şi le dau la ăia, la 
fiecare câte 10 lei. Păi e inadmisibil ca tot timpul să facem ca Body Gym-ul să fie favorabil. Să 
rămână aşa cum..... 

Dl.Ghergan Florian 
 Dl. Kovacs AsociaŃia Transilvani Club sportiv este în Deva? De ce îi dăm 50.000? 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Vin din 36 de Ńări reprezentanti... 

Dl.Ghergan Florian 
Şi atunci de ce vorbim? 
Dl.Borca Tiberiu 

 PermiteŃi să supun la vot amendamentul dlui Oană, respectiv la poziŃia 10 Asociatia Club 
sportiv Muresul Deva să se repartizeze suma când îşi rezolvă datoriile. 

Dl.Ghergan Florian 
StaŃi puŃin. Asta ce înseamnă? Că se va face o altă şedinŃă  şi se va stabili suma şi toate 

lucrurile, nu? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Suma care este propusă se blocheaza până işi rezolva lucrurile. Aşa am propus. 
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Dl.Ghergan Florian 
Aici nu este propusă nici o sumă. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Precizam că rezerva nepropusă de a fi dată, şi această sumă nepropusă de a fi dată, care 

exista ca rezerva, să fie blocată ca rezerva. 
D-na Nicula Viorica 
E blocată. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Să fie păstrată ca rezervă până la soluŃionare. Până vedem, poate fi eligibilă sau nu, si-a 

rezolvat problema financiară cu statul sau nu. Si dacă este eligibilă să vedem, că este vorba de 
300 de copii. 

D-na Nicula Viorica 
In cazul în care dumneavoastra blocaŃi această sumă 836 mii Ron, noi vom organiza o 

altă sesiune şi dacă se clarifică lucrurile vin si îşi depun din nou proiectul. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Eu tocmai asta cer. Nu să ne apucăm să o împărŃim pe asta şi vine peste o săptămână cu 

actele rezolvate că nu mai are datorii la stat şi  nu mai avem ce să dăm la 300 de copii. 
Dl. łonea Vasile 
Vă rog să supuneŃi la vot şi propunerea mea, prin care am spus că din rezerva asta, care 

deocamdata nu este repartizată nimănui, să se facă suplimentările la capitolul Sport. Ce rămâne 
de acolo.... 

Dl.Ghergan Florian 
Exact. Aşa cum a vorbit şi domnul Primar că îi dă  6 miliarde, nouă. Sau nici atâta, că nu 

poate. Dar acuma din suma aia degeaba o blocăm că nu se  poate da, şi aşa mai trebuie o şedinŃă 
pentru ceea ce spune domnul consilier. 

 
Dl.Borca Tiberiu 
Dacă mai sunt luări de cuvânt pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
Dl. Teodor Telembici 
Reprezint Clubul Ryu Do Deva. MulŃi din cei prezenŃi în sală cunosc rezultatele ce le-am 

avut noi an de an, până acum am ezitat sau mă rog nu am apelat la finanŃări de la Primărie. Anul 
acesta am cerut un ajutor doar pentru calendarul extern. Avem un campionat mondial şi un 
campionat european. Avem în lotul naŃional 12 sportivi. La ultimul campionat mondial care s-a 
desfăşurat în luna martie am avut 7 campioni. Am cerut în total 46 mii lei şi ni s-a aprobat de 
către comisii 10 mii  Acum eu nu pot să dictez sau să cer mai mult dar mă gândesc că este totuşi 
un pic cam puŃin şi dacă s-ar putea să revizuiŃi această sumă aş fi foarte recunoscător. E vorba de 
copii, nu neapărat copii, sunt până la seniori din Deva multipli campioni europeni si mondiali. În 
anul acesta în proporŃie de 90% eu am suportat alături de cunoscuŃi de ai mei toate cheltuielile. 
Anul acesta am luat hotărârea să cer nişte bani de la Consiliul local. Dacă se poate să-mi acordaŃi 
o sumă mai consistentă ar fi bine. Vă spun doar un singur element. Campionatul european este în 
Cipru şi am 12 sportivi în lotul naŃional calificaŃi şi care sunt deja campioni europeni şi mondiali 
şi clar vor veni cu  rezultate de acolo. 

GândiŃi- vă că până în Cipru nu am cum sa îi duc cu 10.000 lei. Şi mai am un campionat 
mondial în Brazilia despre care nici nu am mai discutat decât despre 2 sportivi deşi am calificat 
şi acolo mai mulŃi, dar nu se pune problema. Dacă dumneavoastră consideraŃi că merită şi aceşti 
sportivi, ei sunt din Deva şi ani de zile am avut constant aceste rezultate. 

Dl.Ghergan Florian 
Vreau să adaug la amendamentul pe care l-am făcut încă 10 mii lei pentru Clubul sportiv 

Ryu Do -poziŃia 17. Deci va fi 10 plus 10. Deci 20, tot din acelaşi cont care  este la rezervă. 
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Dl. Sorin Szabo 
Sunt de la Clubul sportiv Szabo&Szabo. Noi am deschis clubul acum câŃiva ani şi avem 

anual o grămadă de competiŃii naŃionale şi internaŃionale la care participă în primul şi în primul 
rând membrii din municipiul Deva, pentru că eu zic că aceşti bani care pleacă din cotizaŃii, din 
bugetul local ar trebui să se îndrepte în primul şi în primul rând către copii şi sportivii amatori 
sau profesionişti din municipiu. Noi acum discutăm de miliarde la un anume club şi domnul 
Oană vine şi spune că sute de copii şi din astea. Domnule Oană sunteŃi sigur că acei bani se duc 
la acei copii?  Sau se duc la nişte mercenari veniŃi şi plătiŃi pe nişte bani grei aici în Deva ca să 
cadă din divizie. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dle Preşedinte vă rog să....... 
Dl. Sorin Szabo 
Îmi pare rău dacă avem nişte argumente concrete, haideŃi să le dăm pe faŃă. 
Dl.Borca Tiberiu 

 Vă rog să vă limitaŃi la poziŃia dvs. 
Dl. Sorin Szabo 

 Deci poziŃia mea este clară, cluburile cu alte sporturi, care organizează alte competiŃii 
naŃionale, internaŃionale sunt lăsate la urmă cu 5 mii, 10 mii, 15 mii, cu toate că nu au cerut sume 
de miliarde, iar acolo se aprobă de ani de zile.  

Am avut un club de fotbal, era măcar campion naŃional, dar acum vine fotbalul şi spune 
„domnule luăm tot din nou”, haideŃi să dăm la fotbal şi noi ne retragem şi nu mai facem activităŃi 
sportive şi lăsăm fotbalul şi stăm la fotbal şi le dăm banii lor ca să plătească meciuri sau să 
cumpere arbitri şi aşa mai departe. 

Dl.Borca Tiberiu 
Dacă nu mai sunt discuŃii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi doresc să supun la vot 

amendamentul domnului Oană prin care să se repartizeze suma când îşi rezolvă datoriile, 
respectiv 836 mii lei... 

 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Să se blocheze. 
D-na Nicula Viorica 
Nu să se repartizeze, să rămână în rezervă. 
Dl.Borca Tiberiu 
Să rămână în rezervă suma până la rezolvarea problemelor, suma în valoare de 836 de 

mii. 
Rezultatul votului este urmatorul: 
14 voturi „pentru” (dl. Costa Cosmin, dl. Lazăr Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oană Nicolae, dna Oprşiu 

Corina, dna Mateucă Mădălina, dl. Birău Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi „împotrivă” (dl.Oancea Florin,  dl. łonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 

1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

Dl. Socol Augustin 
Celălalt amendament al domnului Ghergan a căzut pentru că nu mai sunt sume de unde să 

se completeze. 
Dl.Borca Tiberiu 
Următorul amendament al domnului Pogocsan. 
Dl.Ghergan Florian 
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De unde se mai iau banii ? 
Dl. Socol Augustin 
Amendamentul domnului Pogocsan este de la cultură. 
Dl.Borca Tiberiu 
Retineti votam numai cultura. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci numai cultura. 
Dl.Borca Tiberiu 
Supun la vot amendamentul domnului Pogocsan 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Deci, amendamentul domnului łonea. Am înŃeles că dumneavoastră aŃi propus să se ia 
din suma care a rămas nerepartizată. 

Supun la vot amendamentul domnului łonea 
6 voturi „pentru”(dl.Oancea Florin, dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert, dl. Pogocsan Ferdinand) 

14 voturi împotrivă” (dl. Costa Cosmin, dl. Lazăr Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oana Nicolae, dna Oprşiu 

Corina, dna Mateucă Mădălina, dl. Birău Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

Amendamentul domnului Ghergan. Domnule Ghergan consideraŃi că nu mai trebuie să-l 
supunem la vot? 

Dl.Ghergan Florian 
SupuneŃi-l la vot. 
Dl.Borca Tiberiu 
Supun la vot amendamentul domnului Ghergan cu sumele propuse de dânsul. Dacă doriŃi 

le mai citim. 
6 voturi „pentru”(dl.Oancea Florin, dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert, dl. Pogocsan Ferdinand) 

14 voturi „împotrivă” (dl. Costa Cosmin, dl. Lazăr Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oană Nicolae, dna Oprişiu  

Corina, dna Mateucă Mădălina, dl. Birău Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca 

Tiberiu, dna Mermezan Ana ) 

Deci a căzut şi amendamentul domnului Ghergan 
Dl. Kovacs Francisc 
Să supunem la vot cerinŃa domnului antrenor... 
Dl.Ghergan Florian 
Păi nu se mai poate. 
Dl.Borca Tiberiu 
În contextul în care se lua de la suma totală trebuia sa mearga de la capitolul de sport la 

celelalte, s-a votat amendamentul domnului Oană. Deci dl. Kovacs la rectificare se va Ńine cont şi 
de propunerile dumneavoastră pentru că oricum nu se pot da toŃi banii acum... 
 Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
14 voturi „pentru” ( dl. Costa Cosmin, dl. Lazăr Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl.Borbeanu Simion, dl.Oană Nicolae, dna Oprişiu 

Corina, dna Mateucă Mădălina, dl. Birău Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi „împotrivă”(dl.Oancea Florin,  dl. łonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 
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1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre   
14 voturi „pentru” ( dl. Costa Cosmin, dl. Lazăr Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oană Nicolae, dna Oprişiu 

Corina, dna Mateucă Mădălina, dl. Birău Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi „împotrivă” (dl.Oancea Florin, dl. łonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 

1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
14 voturi „pentru” ( dl. Costa Cosmin, dl. Lazar Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oana Nicolae, dna Oprisiu 

Corina, dna Mateuca Madalina, dl. Birau Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi împotriva” (dl.Oancea Florin,  dl. Tonea Vasile, Dl. Mos Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 

1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
14 voturi „pentru” ( dl. Costa Cosmin, dl. Lazar Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oana Nicolae, dna Oprisiu 

Corina, dna Mateuca Madalina, dl. Birau Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi „împotriva” (dl.Oancea Florin,  dl. Tonea Vasile, Dl. Mos Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 

1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
14 voturi „pentru” ( dl. Costa Cosmin, dl. Lazar Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oana Nicolae, dna Oprisiu 

Corina, dna Mateuca Madalina, dl. Birau Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi „împotrivă” (dl.Oancea Florin,  dl. Tonea Vasile, Dl. Mos Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 

1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
14 voturi „pentru” ( dl. Costa Cosmin, dl. Lazar Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oana Nicolae, dna Oprisiu 

Corina, dna Mateuca Madalina, dl. Birau Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi „împotrivă” (dl.Oancea Florin, dl. Tonea Vasile, Dl. Mos Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 

1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
14 voturi „pentru” ( dl. Costa Cosmin, dl. Lazar Danil, dl. Morar Marcel, dl. Panduru 

Carol, dl. David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Borbeanu Simion, dl.Oana Nicolae, dna Oprisiu 

Corina, dna Mateuca Madalina, dl. Birau Mircea, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca Tiberiu, dna 

Mermezan Ana ) 

5 voturi „împotrivă” (dl.Oancea Florin, dl. Tonea Vasile, Dl. Mos Ovidiu, dl. Ghergan 

Florian, dl. Dobrean Robert) 

1 abŃinere (dl. Pogocsan Ferdinand) 
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A fost adoptată Hotărârea nr.118/2010. 
Punctul 2  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
“Cetatean de onoare” al municipiului Deva, domnului Ovidiu Komornyik. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 

            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 20 de  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.119/2010 
Punctul 3  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
energetic al municipiului Deva pentru perioada 2010-2012. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia servicii publice a avizat favoravil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 

            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 20 de  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.120/2010 
Punctul 4  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constituirea unitatii locale 
de sprijinire a actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la 
nivelul municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu 
Din sala lipseste 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 19 consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 
facute. 

Rezultatul votului secret este următorul: din 20 de consilieri prezenŃi au votat 19 
consilieri. 

Pentru toti membrii comisiei rezultatul este cu 1 vot “împotrivă” şi 18  voturi “pentru”. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.121/2010 
Punctul 5  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de 
sarcini in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari pentru realizarea 
obiectivului “Canalizare pe strada Banatului, Deva”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 

            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 20 de  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.122/2010 
Punctul 6 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de 
Sarcini în vederea atribuirii contractului de achiziŃie publică de lucrări pentru realizarea 
obiectivului “Canalizare pe strada Brâncuşi, Deva”. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 

            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 20 de  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.123/2010 
Punctul 7  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 
suplimentare pentru obiectivul de investiŃii „Modernizare strada Bălata din municipiul Deva” 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
 
 
Dl.Borca Tiberiu 

            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 20 de  consilieri prezenŃi. 
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 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.124/2010 
Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Florin 
 Rog aparatul de specialitate, să redacteze două proiecte de hotărâre. Un proiect de 
hotărâre prin care doamna Viceprimar Oprişiu să preia funcŃia de preşedinte a comisiilor în care 
este desemnat domnul consilier Oancea.  
 Al doilea proiect de hotărâre, să fie nominalizat în comisiile de specialitate din care făcea 
parte doamna Oprişiu pentru a intra în legalitate. 
 Am vrut de la şedinŃa anterioară, la proxima şedinŃă să fie convocaŃi factorii de 
răspundere, cei care trebuie să înceapă lucrarea ISPA pentru canalizare, cei care au activitatea de 
spargere si au lucrari  în municipiul Deva, văd că nu au venit. Aş dori până la şedinŃa  următoare 
să ni se comunice. Ştiam că din 27 aprilie circulaŃia în municipiul Deva va fi deviată şi încep 
lucrările. Văd că vine luna mai şi lucrările nu au început. Vreau să ni se comunice care este 
motivul de s-a blocat lucrarea, nu au început lucrările de reabilitate. Cred că durează foarte mult, 
ne trezim în 15 noiembrie. Dacă o să înceapă in iunie ajungem cu ele în decembrie-ianuarie si 
toata iarna va fi blocat oraşul. Deci, să se ia măsuri să fie invitaŃi factorii de răspundere. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Locatarii de pe strada Dimitrie Cantemir vor să ştie când se introduce apa  pe stradă.  
 Cei din cartierul Dacia, solicită efectuarea lucrărilor de primăvară la blocul 9, scara 1. 
 Dl.Tiberiu Traian 
 Pe strada Dimitrie Cantemir este cuprinsă într-un program făcut de Apaprod. 
 Dl. Borca Tiberiu  
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 30 aprilie 2010 

            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,                        Secretar 

  Borca Tiberiu                  Augustin Socol 
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