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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 05 iulie 2011  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, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului 
Deva, nr.1027/2011. 

La şedinŃa au participat 13 consilieri locali din 17 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Mermezan Ana Elena, Borbeanu Simion, Pogocsan Ferdinand, Chişotă Roxana, 

Cioroagă Miron, Oancea Nicolae Florin, Moş Ovidiu, Birău Mircea, Borca Tiberiu, 
Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, precum şi domnul Primar Mircia Muntean, doamna 
Oprişiu Corina – Administrator public, d-ra Oana Dara - căreia i-au fost delegate 
atribuŃiile secretarului municipiului Deva, directori 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.  
D-na Mermezan Ana Elena 
În baza 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.1027/2011 privind convocarea Consiliul local 
al municipiului Deva de indata in sedinta.  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă ca şi-au înregistrat absenŃa până la această oră un număr de 4 consilieri, 
fiind prezenŃi în sală un număr de 13 consilieri în funcŃie. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 
doamna Oprişiu Corina – Administrator public, d-ra Oana Dara - căreia i-au fost 
delegate atribuŃiile secretarului municipiului Deva, 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 d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi. 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 
drum pietruit spre digul din zona râului Mureş din municipiul Deva”; 

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare strada UliŃa Mare, etapa a II- a, sat Cristur, apartinator 
municipiului Deva”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

drum pietruit spre noul poligon din zona râului Mureş din municipiul Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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4. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 

 
Ordinea de zi fiind transmisă, am rugămintea să o votăm în forma pe care am 
transmis-o. D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birau  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
 
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 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct.1 – 3  se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 4 
se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie.   
 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

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

de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare drum pietruit spre digul din zona 
râului Mureş din municipiul Deva”.   

D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
În urma şedinŃei care a avut loc la DirecŃia de Ape, Primăria a fost reprezentată 

prin director Szots Ludovic, subsemnatul a mers doar la încheierea procesului verbal de 
asumare - în care Consiliului local i s-a cerut să înfiinŃeze un post de poliŃie permanent 
pe digul de la Mureş şi să se curăŃe toată zona adiacentă între albia Mureşului şi dig. A 
fost o decizie clară, fermă, prin care Consiliul local are obligaŃia să rezolve aceste 
probleme în 6 luni de zile. Începând de luna aceasta, de la sfârşitul lunii iulie -1 august, 
conform procesului –verbal, Primăria municipiului Deva va trebui să plătească o 
amendă de cca. 8-900 de milioane în fiecare lună pentru … 
 Dl.Szots Ludovic 
 1 miliard. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
1 miliard de lei în fiecare lună pentru că nu şi-a dus la bun sfârşit treaba. Pentru 

acest lucru, am venit în faŃa  dumneavoastră şi am cerut prevedere expresă în buget. 
 În acelaşi timp, a fost prinsă şi o maşină, o dubiŃă plină. Era inscripŃionată cu SC 
Dariane. Golea exact în mijlocul străzii, în acelaşi timp. Dacă se simte cineva incriminat, 
vreau să-i aud punctul de vedere. Dacă nu, îi arătăm filmul: este prinsă maşina, dubiŃa 
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încărcată cu mizerie şi descărcată direct în mijlocul drumului, filmată. Avem filmul, am 
spus-o de câteva ori şi la televizor.  

Dacă nu există probleme, atunci trecem mai departe sau luaŃi procesul – verbal, 
îl putem anexa la hotărâre. Unde-i lege, nu-i tocmeală. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 
Birău  

          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
A fost adoptată Hotărârea nr.201/2011 
 
D-na Mermezan Ana Elena 
Ceea ce pot eu să vă spun şi eu despre această parte a municipiului Deva unde 

este iazul de decantare, este închis şi ecologizat, este că şi eu particip la controalele 
AdministraŃiei Bazinele de Ape Mureş pe acest obiectiv şi întotdeauna s-a pus problema 
accesului la acel obiectiv în care ar putea apărea o poluare accidentală sau o 
catastrofă, pentru intervenŃie şi întotdeauna s-a pus problema curăŃării zonei dintre iazul 
de decantare Valea Mureşului şi Mureş. Aceasta este o problemă pe care AdministraŃia 
Bazinală Apele Mureş întotdeauna o consemnează şi avem şi noi anumite, mă rog, 
sancŃiuni pentru că nu se realizează curăŃirea acestei zone. 

 
Punctul 2  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada UliŃa Mare, etapa a II- a, 
sat Cristur, apartinator municipiului Deva”; 

D-na Chişotă Roxana 
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Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 
Birău  

          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
A fost adoptată Hotărârea nr.202/2011 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare drum pietruit spre noul poligon din 
zona râului Mureş din municipiul Deva”.    
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D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 
Birău  

          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
A fost adoptată Hotărârea nr.203/2011 
 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 
D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
Aş dori în numele şi cu aprobarea consilierilor locali din P.D.L., să fac câteva 

amendamente pentru că nu am avut timp, în ultimul moment l-am studiat şi noi. 
 Având în vedere că pe finanŃări externe se lansează noi Axe, acum ar fi trei 
proiecte care ar putea să intre în finanŃare dacă noi am demara şi le-am cuprinde în 
buget. Acestea ar fi: 

1) Centrul de informare turistică. 
2) Introducerea sistemului de energie regenerabilă pentru încălzirea Primăriei. 
3) Introducerea şi menŃinerea în funcŃiune ale sistemelor ISO şi EMAS.  
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             Dacă cuprindem şi aceste trei studii în buget şi le depunem la timp, luna 
septembrie anul acesta, avem toate şansele ca aceste proiecte să fie finanŃate şi aş 
ruga consilierii locali - dacă sunt de acord şi consideră utile aceste proiecte, să le 
introducem. 

             Dl.Primar Mircia Muntean 
             Le votăm. 

D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
Da. De asemenea, mai avem câteva propuneri. Întocmirea strategiei de 
dezvoltare pentru  

Deva pentru anii 2013 -2020. Se lucrează la această strategie, dar este nevoie şi de 
ajutor extern şi de aceea la propunerea Compartimentului de programe vă rog să 
introducem în buget şi un studiu în acest sens. 

De asemenea, o amenajare la sala de festivităŃi a Liceului de arte plastice unde 
lunar au loc concerte, expoziŃii şi dânşii se zbat într-o sărăcie lucie şi apelează mereu la 
tot felul de sponsori care nu întotdeauna îi pot ajuta. După cum ştim, acest liceu are o 
activitate culturală bogată şi am văzut că în buget este introdusă amenajarea de la 
Liceul energetic a sălii de festivităŃi. V-aş ruga să introducem  şi amenajarea sălii de 
festivităŃi de la Arte Plastice. 

  Altă propunere ar fi amenajarea acestei săli de şedinŃe şi a biroului Primarului. În 
bugetul pe care l-am avut pe anul trecut - pe anul acesta era pus studiul de fezabilitate 
în acest sens. Acum cred că l-am omis şi vizitând mai multe primării din Ńară, mult 
inferioare posibilităŃilor Devei, am văzut că ne desfăşurăm activitatea în condiŃii aproape 
rudimentare. 

  De asemenea, vă propun efectuarea unor studii de fezabilitate privind 
amenajarea sensurilor giratorii din Deva cu amenajări peisagistice definitive, astfel încât 
să nu fie nevoie în fiecare an să cheltuim sume considerabile de bani pentru 
aranjamentele florale de acolo şi să poată fi mobilate definitiv. Am văzut mai multe 
modele în mai multe oraşe şi din Ńară şi de afară cu amenajări peisagistice definitive 
care sunt şi aspectuoase şi care nu necesită atât de multă întreŃinere. 

  O altă propunere este la cererea mai multor cetăŃeni: montarea unor ceasuri 
urbane în oraş. Ceasurile vechi nu mai funcŃionează, sunt şi demodate şi cred că Deva 
merită minim 3 ceasuri urbane în zonele de larg interes. 

  De asemenea, am văzut la primăriile din ConstanŃa, din BistriŃa, din Alba, din 
Bucureşti, sisteme digitale de informare a populaŃiei, care sunt puse în puncte de 
maxim interes, cum este piaŃa, cum este gara, cum sunt cartierele, în care cetăŃenii au 
un liber acces la informaŃie şi este foarte uşor de obŃinut orice fel de informaŃie şi noi, 
Primăria, putem Ńine legătura cu cetăŃeanul direct prin aceste sisteme de informare. Vă 
propun montarea unor 3 astfel de sisteme în Deva pentru început. 

  MulŃumesc. 
 
 
  Dl.Oancea Nicolae Florin 
  Doamna city manager, considerăm că propunerile dumneavoastre sunt de bun 

simŃ, oportune. Având însă în vedere faptul că noi am fost anunŃaŃi doar ieri în jurul orei 
15 că astăzi la ora 08.30 va fi convocată o şedinŃă de îndată, pentru a discuta şi a 
aproba rectificarea de buget, materialele ne-au parvenit chiar la ora 8 în această 
dimineaŃă, neavând timp suficient să analizăm aceast buget, de a veni cu propuneri şi 
noi cum aŃi făcut şi dumneavoastră foarte bine – dumneavoastră  probabil că aŃi avut  
cel puŃin o zi în plus faŃă de noi, propunerea noastră este ori să amânăm acest vot sau 
în condiŃiile în care nu doriŃi acest lucru pentru a putea binenŃeles să ne informăm şi să 
analizăm şi noi bugetul, să venim cu propuneri concrete la fel ca şi dumneavoastră, iar 
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dacă nu veŃi considera să amânăm, atunci noi ne vom abŃine. Nu am avut timp să 
studiem capitolele din buget. Lucrările într-adevăr sunt foarte importante. Sunt multe 
probleme care pot fi rezolvate, este momentul să venim şi noi cu amendamente, dar 
timpul este insuficient pentru a putea studia şi mai ales pentru a veni cu propuneri clare. 

D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
  Pot să răspund?  
  D-na Mermezan Ana Elena 
  Da. 

D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
  Recunosc că am avut timp mai mult decât dumneavoastră. Avantajul meu a fost 

că eram aici, recunosc asta, dar v-aş propune - dacă dumneavoastră aveŃi în vedere 
anumite propuneri constructive să ni le spuneŃi şi noi să vă cerem răgazul ca să le 
introducem în buget, chiar dacă nu aŃi avut timp. Dacă de exemplu aveŃi stradă pe care 
am scăpat-o de la modernizare sau alte propuneri, sunt bine venite şi eu cred că se vor 
putea găsi. 

  Dl.Oancea Nicolae Florin 
  Eu nu am înŃeles graba. Ora am înŃeles - o, matinală - să fie pe plac acestui 

Primar, să facă şedinŃe la 8,30. Uită totuşi că o parte din consilieri lucrează şi în alte 
instituŃii, nu ca domnia sa care-şi permite să treacă dintr-un birou în sala mare. Dar, de 
altfel ne conformăm, suntem reprezentanŃii devenilor şi o să venim şi la 8,30 şio la 7 
dacă ne convoacă, însă eu mă refeream la timpul scurt de la ora 8 când am primit 
materialele până la 8,30 sau 8,40 când a început şedinŃa, nu am avut timp să studiem 
capitolele din buget şi acesta este încă un motiv pentru care ne vom abŃine dacă nu veŃi 
amâna şedinŃa pentru o dată ulterioară, pentru joi că am înŃeles că este o altă şedinŃă 
extraordinară sau pentru şedinŃa ordinară - când este normal să analizăm rectificarea 
de buget, nu în şedinŃă de îndată. ŞtiŃi foarte bine că în Deva a devenit o practică şi nu 
era o practică să convocăm şedinŃe de îndată, acestea sunt cazuri cu totul 
excepŃionale. O perioadă nu am venit la şedinŃele de îndată, încercând să tragem un 
semnal de alarmă. Văd că această practică continuă, dar totuşi mi se pare foarte 
important ca acest buget să fie bine analizat, bine chibzuit şi suntem convinşi că 
propunerile dumneavoastră, poate şi ale noastre, vor fi votate în unanimitate, dar după 
ce sunt analizate. 

  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Doamna Preşedinte, răspund şi eu. Domnul consilier are dreptate numai că 

domnia sa uită că în cursul zilei de alaltăieri, dacă nu mă înşel, a introdus un proiect de 
buget la fel de urgent ca şi al nostru, de îndată. Mintea scurtă a domnului consilier 
Oancea nu ne face să credem că el vine cu inimă bună şi deschisă şi cu intenŃii bune 
pentru consiliu. Eu vă readuc aminte doar că împreună cu biroul contabilitate - aşa cum 
am spus de 1 an de zile şi doamnei director, pe care o felicit că măcar acum în ultimul 
ceas a recunoscut că am putut găsi o sursă de 410 miliarde de lei, pe care domnii 
consilieri - să nu uităm că este doar o şedinŃă de rectificare, se rectifică bugetul de 
acum înainte poate săptămânal, lunar sau ori de câte ori domnia sa doreşte, are 400 de  
miliarde la dispoziŃie, bani pe care-i ofer consilierilor U.S.L. să vină cu amendamente, 
să-şi propună ei modernizarea oraşului, să-şi propună ei şi să ducă ei la îndeplinire 
aceste lucruri sigur cu ajutorul nostru, dacă există colaborare pe mai departe. Deci, nu 
este nici o problemă să nu votăm acest buget. Este o primă fază, avem nevoie de 
aceste studii cu care să ne prezentăm la bancă, avem nevoie ca Primăria să meargă 
înainte, că vrea sau că nu vrea domnul consilier Oancea sau domnul MoloŃ  - că nu el 
săracul, este o unealtă. 

  Dl. Oancea Nicolae Florin 
  7 ani de acasă! 
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  D-na Mermezan Ana Elena 
  Ce vreau eu să vă rog domnule Primar, să nu mai… încercaŃi să nu mai jigniŃi, pe 

o parte sau alta a colegilor.  
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Aşa este. 
  D-na Mermezan Ana Elena 
  Dacă aveŃi de gând să faceŃi astfel de declaraŃii v-aş ruga frumos să le faceŃi la 

dumneavoastră în birou. La fel o să-i rog şi pe domnii colegi de la USL. Nu este cazul 
aici să ne certăm între noi, să ne jignim unii pe alŃii în cadrul Consiliului local. Nu găsesc 
că este locul. Sunt conferinŃe de presă desfăşurate la sediile partidelor, dumneavoastră 
aveŃi ocazia să vă desfăşuraŃi o conferinŃă de presă la dumneavoastră în birou, dar m-
am săturat de fel şi fel de cuvinte urâte adresate colegilor şi de-o parte şi de alta. 

  PoftiŃi, domnule Kovacs. 
  Dl.Kovacs Francisc 
  Aş vrea să se treacă fonduri în buget pentru strada Nucet care este intravilan. Nu 

există nici o utilitate în afară de iluminat stradal acolo. Nu există canalizare, nu este 
asfaltat. 

  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Nu este trecută Ciprian, Radu? Nu este trecut Nucet? 
  Dl.Kovacs Francisc 
  De vreo câŃiva ani se tot promite, domnule Primar. 
  Dl.Răchită Ciprian 
  Avem prins studiu pentru alimentare cu apă şi canalizare pe strada Nucet. 
  Dl.Kovacs Francisc 
  A doua stradă este strada Împăratul Traian cu care v-am plictisit de ani de zile. 

Acolo s-a promis că se fac parcări laterale pentru că este imposibil de circulat  pe 
acea stradă. După gardul spitalului se pot face parcări laterale. Încă de când era 
domnul Oancea viceprimar s-a promis. 

  D-na Mermezan Ana Elena 
  Dacă nu mai sunt discuŃii, supun la vot amendamentele făcute de doamna 

Corina Oprişiu.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

             4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. Moş  
  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
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  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 
Birău  

          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
            Dl.Kovacs Francisc 
            Ce am propus eu nu supuneŃi la vot? 
  D-na Mermezan Ana Elena 
  Am înŃeles că este prinsă strada Nucet. Cine poate să ne spună despre strada 

Nucet? 
  Dl.Răchită Ciprian 
  Este apa şi canalizarea pe strada Nucet. 
  D-na Mermezan Ana Elena 
  Este prins. 
  D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
  Atunci mai trebuie Împăratul Traian - amendament, că acela nu este prins. 
  D-na Mermezan Ana Elena 
  Domnule Kovacs, este prins, am înŃeles. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, dl. 

Birău  
          Mircea, dl.Borca Tiberiu, d-na Mateucă 
Mădălina, dl.  
          Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  
          dl.Costa Cosmin Cristian şi dl. Morar Marcel) şi 

              4 abŃineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl. 
Moş  

  Ovidiu şi dl. Borbeanu Simion) 
A fost adoptată Hotărârea nr.204/2011 
 
 

Diverse 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Aş vrea să supun atenŃiei aparatului administrativ că, cetăŃenii din zona Micro mi-
au semnalat faptul că administratorul cimitirului din acea zonă, seara dă foc la coroane 
şi la florile vechi culese din cimitir şi se produce un fum foarte intens şi o atmosferă 
care-i deranjează. Nu ştiu dacă nu se poate… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Alin, notează-Ńi treaba aceasta şi mergeŃi cu un inspector. 
 D-na Mermezan Ana Elena 

La administraŃia cimitirelor.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Dau foc la coroanele de ceară, cu flori de ceară, îŃi dai seama ce se produce la 
blocurile de acolo. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Nu pot Ńine geamurile deschise. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă reamintim că joi avem din nou şedinŃă, domnii consilieri, şi aş vrea doamna 

Preşedinte, pentru că aŃi făcut bine că ne-aŃi certat, să-i vedeŃi cum vor vota joi 
proiectele unde avem nevoie de 2/3 şi atunci să comparaŃi cine are şi cine nu are 
dreptate. 

D-na Mermezan Ana Elena 
O să vedem. 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinŃei.  
 

 
 
 

Deva, 05 iulie 2011 
 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Mermezan Ana Elena                        Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 


