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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 27 decembrie 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, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr. 2631/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 14 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, domnul Viceprimar Morar Marcel, doamna administrator public Oprisiu 
Corina, domnul Secretar Socol Augustin, precum şi directori. 
            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 14 consilieri, sunt absenţi dl. Oancea Nicolae Florin, dna Chişotă Roxana Axenia, dna 
Mermezan Ana Elena, dl. Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu. Dl. Borbeanu Simion, dl.Ghergan Florian 
au telefoanele închise. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, doamna Oprişiu 
Corina – Administrator public, domnul Secretar Socol Augustin, precum şi directori. 

 
Presedintele de sedinţă  
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Concesionarea directă a Complexului Aqua Land – bazine de inot si agrement 
catre SC Aqualand  Deva SRL; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea tarifelor de intrare la complexul Aqua Land, precum si sustinerea din 

bugetul local al municipiului Deva a sumei de 10 lei din pretul real de intrare a 
copiilor care frecventeaza cursurile in unitatile de invatamant de pe raza 
municipiului Deva si a pensionarilor din municipiul Deva cu venituri de pana la 
1000 lei/luna;    

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

Preşedintele de şedinţă 
Supun la vot ordinea de zi prezentată   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile potrivit art.45 alin.2 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi la punctul 2, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,  
iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul: 1 se 
adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   

 
I. Proiect de hotărâre: 
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Punctul 1  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a 

Complexului Aqua Land – bazine de inot si agreement catre SC Aqualand  Deva SRL;    
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Dl. Ţonea dictaţi aşa cum se va scrie şi se va modifica corespunzător. 
Dl. Ţonea Vasile 
După cum ştie toată lumea şi am afirmat şi public am fost un adversar al acestui proiect, 

dar nu al proiectului în sine, ci a felului cum a fost făcut. Totul s-a făcut din bani publici, s-a 
cheltuit prea mult, iar rezultatul final nu a fost un beneficiu corespunzator pentru contribuabilul 
devean şi atunci banii aceştia puteau fi destinaţi spre alte lucruri mult mai utile pentru municipiul 
Deva. Acest lucru m-a determinat de-a lungul etapelor dezvoltării acestui proiect să votez 
împotriva lui. Deci încă o dată repet: s-au cheltuit prea mulţi bani pentru utilitatea publică mult 
prea mică pentru valoarea ei. Apreciez faptul că a fost un proiect al Primarul municipiului Deva 
aici de faţă, dar nu prea văd utilitatea socială, mă refer la costurile lui.   

Dar, acum ca să nu-mi stric nici bucuria, că am dus o luptă şi cu mine însumi, şi am 
discutat şi cu colegii din partid, şi ca să nu stricăm bucuria devenilor - de a se bucura puţin de 
aceste sărbători, măcar în forma în care se poate să fie o bucurie a cetăţenilor municipiului Deva 
şi luând în vedere încasările mai mari am căzut la … am ajuns la un compromis, am spus eu aşa 
– sugerat de dna Nicula Viorica, în sensul că să dăm această concesiune, dar să modificăm la 
art.5 “durata concesiunii pe 3 luni”, iar  la art.6 având în vedere că nu are obiect, nu are rost, să-l 
scoatem şi să  îl anulăm, după care la 3 luni - după o analiză mai completă, serioasă, poate e bună 
ideea, poate e rea, vedeţi dvs. când s-a convocat această şedinţă s-a făcut o greşeală şi s-a creat o 
impresie a unei chestii mai oculte, toţi aveau impresia că nu ştiu cui avea să se încredinţeze acest 
obiectiv. Aici a fost greşeala şi după mine…Deci astea sunt modificările şi numai cu aceste 
modificări – dacă le acceptă consiliul, votez şi eu. Atunci voi vota in consecinţă. Vă mulţumesc. 

Dna Mateucă Mădălina 
Aş dori să fac un amendament. Ar trebui să ne gândim şi la salariaţii primăriei, pentru 

care ar trebui ca 3 intrări de câte 3 ore pe lună să fie gratuite şi pentru consilieri m-am gâdit la 
fel: 3 intrări a câte 3 ore pe lună. 

Dl.David Ioan 
La punctul 2. 
Supun la vot amendamentul dlui Ţonea.  
Dl. Socol Augustin 
Numai puţin. Amendamentul are două componente: modificarea art. 5 şi art. 6 devine 

caduc, dar pe perioada de trei luni de zile cineva trebuie să semneze contractul. Art.6 
împuterniceşte primarul pentru semnarea contractului. Deci durata contractului… 

Dl. Ţonea Vasile 
Spunem pe perioada celor trei luni. 
Dl.David Ioan 
Deci “împuterniceşte primarul… Cum să notez? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
În condiţiile art.5. 
Dl. Socol Augustin 
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Pentru cele 3 luni trebuie să existe contract. Durata contractului este de 3 luni. El va 
trebui semnat. 

Dl. Ţonea Vasile 
La art.6 cel puţin 3 luni. 
Dl. Socol Augustin 
Pe durata stabilită potrivit art.5. 
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 14  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre cu amendamentul “durata concesiunii este de 
3 luni”,  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre cu amendamentul propus.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre .  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.381/2010 
 
Dl. Ţonea Vasile 
Se modifică şi art. 6 din contract? 
Dl.David Ioan 
Şi contractul se modifică în mod corespunzător. 
 

Punctul 2  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea tarifelor de 

intrare la complexul Aqua Land, precum si sustinerea din bugetul local al municipiului Deva a 
sumei de 10 lei din pretul real de intrare a copiilor care frecventeaza cursurile in unitatile de 
invatamant de pe raza municipiului Deva si a pensionarilor din municipiul Deva cu venituri de 
pana la 1000 lei/luna;    

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dna Mateucă Mădălina 
Amendament: pentru salariaţii primăriei şi ai serviciilor publice. 3 intrări gratuite a câte 3 

ore şi pentru consilieri la fel. 
Dl.David Ioan 
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Astea se suportă de bugetul local nu am nimic împotrivă, este propunerea dvs. Dacă cei 
care merg salariaţii, va trebui să acordăm asta şi pentru copii şi pentru soţie şi aşa mai departe. 
Deci facem …dacă eu doresc să merg acolo am atâţia bani să mă duc o dată sau de două ori. 

Dna Mateucă Mădălina 
Este vorba doar pentru salariaţii primăriei. 
Dl.David Ioan 
Aveţi altă…vorbim şi de angajaţii primărie, tot la fel, este vorba şi de soţie şi de copii şi 

aşa mai departe. O să ajungem într-o situaţie care nu … 
Dl. Costa Cosmin 
Salariaţi nu înseamnă neaparat copii şi soţie. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Să faceţi această specificaţie: consilieri sau familie. 
Dna Mateucă Mădălina 
Consilieri şi salariaţi, nu familie. 
Dl.David Ioan 
Ne-am înţeles că, consilierul poate să intre permanent, nu să facă baie, să se ducă să vadă 

ce e acolo.  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Consilierii au liber tot timpul. 
Dl.David Ioan 
Dacă vor să se ducă să facă baie nu are decât din bun simţ să se ducă să plătească, sau 

vrea sauna, sau vrea masaj sau vrea altceva. Este părerea mea. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
La consilieri se dă invitaţie specială permanentă. 
Dl.David Ioan 
Trebuie să găsim altă soluţie, nu banii de la buget. 
Dl. Panduru Carol 
Să votăm cum este acum şi după trei luni să vedem ce facem. 
Dl.David Ioan 
Nu mai supun amendamentul la vot. 
Dl. Panduru Carol 
Supune-l acum. 
Dl.David Ioan 
Supun la vot amendamentul dnei Mateucă. 
Dl.Morar Marcel 
Este o propunere venită.. Sigur propunerea vizeză personalul primăriei şi consilierii, nu 

am auzit-o pe dna Mateucă să spună persoană plus familia cu 10 copii sau consilierii cu 15 
nepoţi. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Trebuie să se specifice…  
Dna Mateucă Mădălina 
Salariat înseamnă angajat cu carte de muncă. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Sunt 500 de angajaţi ai primăriei nu poţi să dai numai la funcţionari şi la zone verzi să nu 

le dai. Sunt 500 de angajaţi şi dacă intră cu 500 de copii minim…Nu e problema de intrat sau de 
neintrat, e problema că dacă e limitat … Să fie delimitată clar cu 3 intrări. 

Dl.David Ioan 
Supun la vot amendamentul dnei Mateucă. 
 S-a votat cu 5  pentru, 1 abţinere şi 8 împotrivă. 

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

S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.  Dobrean Robert) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.Dobrean Robert) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.Dobrean Robert) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.Dobrean Robert) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                    2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.Dobrean Robert) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre cu amendamentul propus.  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.Dobrean Robert) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre cu amendamentul propus..  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.Dobrean Robert) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

2 abţineri ( dl. Ţonea Vasile, dl.Dobrean Robert) 

A fost adoptată Hotărârea nr.382/2010 
 

La punctul Diverse 
 
Dl. Cuiava Dorel 

Pentru că este ultima şedinţă vreau să urez la toată lumea “Sărbători fericite” şi “La mulţi 
ani!”. 
Dl.David Ioan  

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

Deva, 27 decembrie 2010 
            Preşedinte de şedinţă,                                                 
                    Consilier,            Secretar, 

      David Ioan                Jr. Augustin Socol 
 
 
 

 
 
 

 
 


