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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 10 februarie 2011  în şedinţa extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

 
Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 

alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr. 310/2011. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 20 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 Nicolae Marcel, doamna Oprişiu Corina – 
Administrator public, domnul Secretar Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

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

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 
20 de consilieri. Şi-a anunţat întârzierea domnul Dobrean Robert. 

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, directori, precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de  07 ianuarie 2011, însoţit de un proces-verbal 
în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

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

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

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesele verbale al şedinţelor 
Consiliului local din data de 07 ianuarie 2011, însoţit de un proces-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.   

 
Sinteza procesului-verbal din 07 ianuarie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat de indata prin Dispoziţia Primarului nr.2/2011, cu 
respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 15 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.1-3. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 07 ianuarie 2011.  
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Dl.Pogocsan Ferdinand 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 07 ianuarie 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 07 ianuarie 2011 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
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. Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare spatiu urban in zona centrala a 
municipiului Deva, str.Avram Iancu si trotuar adiacent parcului cetate” din Deva, 
la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor 
aferente proiectului; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie pentru 

“Reparatii acoperiş” pentru imobilul situat in Deva, str.Cuza Voda, nr.36, bloc 
112, aflat in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala Deva, 
subordonat Consiliului local Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Completarea Hotararii Consiliului local nr.382/2010 privind aprobarea tarifelor de 

intrare la complexul Aqua Land, precum şi sustinerea din bugetul local al 
municipiului Deva a sumei de 10 lei din pretul real de 15 lei/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   
4. Aprobarea Bugetului General al Municipiului Deva pe anul 2011; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.1-2 se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar potrivit 
art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 3-4 se adoptă cu votul 
majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

 
I. Proiect de hotărâre: 

 
Punctul 1  
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului “Reabilitare spatiu urban in zona centrala a municipiului Deva, str.Avram Iancu si 
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trotuar adiacent parcului cetate” din Deva, la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea 
Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului;   

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 20 de  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.31/2011 
 

Punctul 2  
Dl.Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 
pentru avizarea lucrarilor de interventie pentru “Reparatii acoperiş” pentru imobilul situat in 
Deva, str.Cuza Voda, nr.36, bloc 112, aflat in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala Deva, subordonat Consiliului local Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

            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 20 de  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.32/2011 
 

Punctul 3  
Dl.Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind completarea Hotararii 
Consiliului local nr.382/2010 privind aprobarea tarifelor de intrare la complexul Aqua Land, 
precum şi sustinerea din bugetul local al municipiului Deva a sumei de 10 lei din pretul real de 
15 lei/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. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil.  
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Ţinând cont de faptul că de anul trecut au fost interzise încheierea contractelor colective  

pentru bugetari, ţinând cont de asemenea de faptul că salariile au fost diminuate cu 25% şi că nu 
există un cadrul legal ca angajatorul să acorde anumite bonusuri, bonificaţii angajaţilor, vă 
propun completarea proiectului de hotărâre cu încă un articol prin care angajaţii Primăriei, toţi 
angajaţii, să beneficieze de 4 intrări/lună/salariat gratuite, susţinute din bugetul local.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt de acord, doar că aş vrea să suplimentăm cu una, să fie 5 pentru toţi aceşti angajaţi. 

Merită măcar atât. Am şi o singură condiţie, să plătească firma Dariane cele 3 miliarde 500 cu 
care prejudiciază, cu 500 de mii de lei / locuitor municipiul Deva de mai bine de 1 an. Are 
domnul manager de la Dariane obligaţia ca în cel mult 2 luni de zile să-şi achite această datorie. 
Repet, solicit 5 şi nu 4 propuneri de intrare gratuită. 

 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Domnule Preşedinte, sunt de acord parţial cu domnul Mircia Muntean. Cred că şi 
consilierii doresc şi vor aproba 5 intrări gratuite pentru colegii din executivul Primăriei. Referitor 
la datorii vă anunţ domnule Primar că sunt purtătoare de penalităţi - datoriile pe care le am. 
Dumneavoastră, intră în atribuţia Primăriei, aţi pus sechestru asigurator pe bunurile care 
reprezintă patrimoniul firmei. Aveţi posibilitatea legală dacă firma pe care nu eu Florin Oancea o 
administrez că nu am administrat-o niciodată, sunt doar acţionar. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu am spus Florin Oancea, nu am folosit cuvântul Florin Oancea, managerul Dariane. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Deci, dacă firma... Managerul Dariane este Florin Oancea, sunt doar asociat. Deci, dacă 
firma nu reuşeşte să achite datoriile aveţi posibilitatea legală prin serviciul de executări silite să 
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executaţi bunurile pe care aţi pus sechestru. Nu induceţi devenii în eroare că prejudiciez eu 
bugetul local.  
 În această criză pe care noi am generat-o, am problemele pe care majoritatea cetăţenilor 
le au, dar Primăria îşi face datoria prin compartimentul de specialitate şi să meargă până la capăt 
cu executarea bunurilor pe care s-a pus sechestru. Cu siguranţă, tot patrimoniul pe care-l am şi 
asupra căruia dumneavoastră aţi pus sechestru este mult mai îndestulător decât datoria pe care o 
am la Primăria municipiului Deva.  
 Sunt de acord cu cele 5 intrări gratuite şi sper că veţi vota. 

Dl.David Ioan 
Vreau o precizare. La ce articol încadrăm această propunere cu 5 intrări - eu personal  

sunt de acord - în condiţiile în care nu va plăti salariatul şi va plăti Consiliul local? 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 

Salariatul nu va plăti nimic. 
Dl.David Ioan 
Este gratuit complet? 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Da. 
Dl.David Ioan 
Sunt de acord, dar va trebui să fac o precizare. Aceste tichete să fie distribuite de aici la 

solicitare şi pe baza folosirii lor la Aqualand să fie decontate, nu înainte. Deci, tichetul o dată 
vizat că a fost folosit la Aqualand eliberat de aici pentru fiecare dintre salariaţi, o dată ce a fost la 
Aqualand să fie plătit. Tichetele care în luna respectivă sunt emise şi nefolosite, se anulează. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Corect, asta este procedura. 
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Mă aliniez şi eu propunerii făcute de domnul Primar Mircia Muntean vis-a-vis de cele 5  

intrări gratuite pentru personalul din cadrul Primăriei, dar să nu uităm de personalul din cadrul 
serviciilor din cadrul Primăriei, aşa  că ar trebui completat amendamentul “aparatul şi serviciile 
din subordine inclusiv personalul TESA”. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Toţi angajaţii domnule consilier, propunerea a fost pentru toţi angajaţii Primăriei şi 
pentru serviciile din subordine. 

Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Dacă-mi permiteţi să nuanţez aceasta, să nu fie altădată sau să nu fie motiv de 

incertitudine pentru unii sau alţii, cred că nu este nici un fel de problemă dacă precizăm foarte 
clar. Sunt angajaţi ai Primăriei şi angajaţi ai serviciilor din cadrul Primăriei. Cred că nu este nici 
un fel de problemă pentru nimeni. 
 Aş vrea să arunc în dezbatere oarecum, să vă provoc pe toţi, da, personalul din cadrul 
Primăriei dar, ce facem cu fetiţa doamnei, cu băieţelul doamnei, cu soţul sau altcineva? Ar fi o 
întrebare, provocare, dacă nu putem să mergem mai departe şi să oferim inclusiv familiilor 
angajaţiilor Primăriei această posibilitate.  

Este un moment de dezbatere, suntem într-un for legislativ al municipiului, aşa că  
provocarea este aruncată. Mulţumesc. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Deci, tot în aceiaşi direcţie eu aş dori să propun un amendament prin care de această 
facilitate să beneficieze toţi locuitorii municipiului Deva. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Aş putea primi un răspuns, câte locuri are bazinul, câţi oameni încap acolo, ca să ştim 
dacă vin toţi odată dacă încap sau nu?! Ne poate spune cineva treaba aceasta? Poate facem şi 
pentru pensionari. 
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 Dl.Borca Tiberiu 
 Mai sunt şi alte oraşe, din alte ţări, care au acest beneficiu, această facilitate pentru 
locuitorii respectivelor localităţi. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Capacitatea bazinului, nu ne-aţi spus! 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Mai avem o propunere. Să dăm gratuităţi şi în judeţul Hunedoara, pentru că avem clienţi 
care vin şi din afara municipiului Deva.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Să dăm şi din judeţele limitrofe. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Din Regiunea Vest. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aşa. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cred că ar trebui încheiat, asta este o propunere populistă şi nesimţită în acelaşi timp 
pentru că pornind de la un populism ieftin al domnului consilier, putem transforma întreaga 
şedinţă într-o chestiune ridicolă.  
 Eu zic că trebuie să vă hotărâţi la care dintre propuneri, eu cred că poate cea mai serioasă 
ar trebui aprobată astăzi în consiliu, dacă dorim să facem această favoare personalului din 
Primărie care sigur direct sau indirect au contribuit din plin la realizarea acestui bazin şi care 
culmea, în 23 decembrie când toată Deva aştepta acest bazin, chiar domnul consilier Oancea se 
opunea, bloca şi pe parcursul de 10 ore de blocaj în acest Consiliu în care am lucrat cu toţii, 
personal din Primărie, jurişti, finanţişti, economişti, consilieri locali, domnia sa se plimba, 
domnia sa împreună cu Preşedintele Consiliului Judeţean Moloţ blocau, sunau şi ameninţau  pe 
unii consilierii “să nu intraţi în şedinţă, să nu aprobaţi deschiderea bazinului” şi astăzi cu un 
tupeu şi o obrăznicie greu de descris vine să ne propună să dăm gratis tuturor cetăţenilor 
municipiului, tuturor cetăţenilor României dreptul să facă baie în Aqualand-ul din Deva.  
 Nu vă agitaţi, domnule consilier! Iată un tupeu a unui om care a falimentat ca economist 
două sau trei firme până astăzi. Să socotim şi să hotărâm ce este mai bun şi să dăm, repet, un 
verdict direct, potrivit ca oamenii, repet să beneficieze nu de populism ieftin ci de dreptul de a 
face baie în acest bazin. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Trebuie să răspund. Dreptul la replică. În primul rând nu eu am făcut această propunere, 

cred că sunteţi cu mintea în altă parte nu la şedinţa de consiliu. Un alt consilier a făcut această 
propunere. Propunerea mea a fost clară, a fost îmbunătăţită de dumneavoastră şi apreciem şi vă 
mulţumim că aţi îmbunătăţit-o în favoarea subordonaţilor dumneavoastră – cât mai sunteţi pe 
această funcţie. 
 Vis-a-vis de telefoane, cred că dumneavoastră sunaţi domnule Primar, pentru că am aici o 
factură pe o singură lună când aţi plătit de 33 de milioane din care 12 milioane când aţi fost 
plecat din ţară. Deci, nu mai spuneţi că noi vorbim pe telefoane. Pe banii Primăriei! Iar când mai 
daţi declaraţii la presă nu mai invocaţi faptul că este telefonul lui Oancea. Factura din noiembrie 
de 33 de milioane nu aparţine lui Oancea, ci dumneavoastră. Este singurul telefon din Primărie 
pe Orange. Să vă fie ruşine!   

Dl.Primar Mircia Muntean 
Trebuie să-i răspund, domnule Preşedinte, daţi-mi voie să-i răspund. Atâta timp cât deţin  

un singur telefon, aş avea rugămintea să scoateţi din buzunar să vad câte telefoane aveţi, dacă 
aveţi această putere, vă rog să-l filmaţi acolo, uitaţi telefoanele! Astea le-a avut! Scoateţi şi 
celelalte din buzunar! Astea le-a avut timp de 6 ani, deci  3, 4 şi 5 telefoane. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
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 Astea sunt personale, domnule, nu pe banii Primăriei! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Părerea mea că dacă ar fi să cercetăm pe cineva, pe acei cu 4-5 telefoane. Aceia însemnă  

că ascund ceva, aceia înseamnă că dau mesaje publicitare. Mircia Muntean are acelaşi telefon, îl 
vedeţi şi dumneavoastră, de 16 ani de zile de când a intrat în Primăria Municipiului Deva şi 
niciodată nu a avut şi nu a răspuns pe alt număr. 

Ori de câte ori mă va suna cineva, fie consilier local, fie reprezentant al presei, fie 
reprezentant al Primăriei, fie om de pe stradă, Mircia Muntean va răspunde şi a răspuns 
întotdeauna tuturor, sigur. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Când răspundeţi vă taxează numai dacă sunteţi plecat din ţară. 
 Dl.Ţonea Vasile    

Pentru că tot a venit problema asta în discuţie, eu nu aş vrea să trecem mai departe pentru  
că dacă este reală factura aceea şi s-a vorbit de suma aceea şi din locuri nepotrivite să spunem 
pentru bunul mers direct a problemelor municipiului, ca să nu se mai repete pe viitor această 
problemă, eu spun aşa: prin hotărâre de consiliu să stabilim un plafon maxim în minutele 
convorbiri primarului, viceprimarului, celorlalte servicii din primărie şi cine vorbeşte peste – ca 
şi parlamentarii – şi parlamentarii au 1000 de minute.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect, foarte bine. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Şi cu asta nu mai avem nici o discuţie că Mircia Muntean a vorbit de 50 de milioane. 
Dacă are bani să plătească. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aşa a şi fost până domnul Oancea a modificat. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Primar, să stabilim prin hotărâre de consiliu, într-o viitoare şedinţă, să 
propunem o hotărâre de consiliu în care să stabilim un plafon, un plafon care să fie de bun simţ. 
Ca Primar are mai multe, are legătură directă cu problemele Primăriei recunosc, nu poţi să-i pui 
un plafon de mizerie, dar nici să se bage iama în banii publici. Atunci nu o să mai avem discuţii 
de genul acesta niciodată.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este cea mai corectă, dar aşa a şi fost timp de 6 ani de zile până nu a ajuns domnul 
Oancea  viceprimar. Pe urmă am modificat hotărârea şi am dat la fiecare libertatea să cheltuie, să 
consume oricât şi acum “hoţul strigă hoţii”. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Stimaţi colegi, trecem la votul amendamenului domnului Oancea suplimentat cu o intrare  

gratuită de domnul Primar.  
Cine este pentru cele 5 intrări gratuite ale angajaţilor Primăriei? 

 

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

 

 Amendamentul domnului Morar, membrii de familie. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu, retrage-l. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Stimaţi colegi, v-aţi retras propunerile, că au fost propuneri?! 

Dl.Borca Tiberiu 
Îmi retrag amendamentul. 

 Dl.Panduru Carol 
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A retras-o. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Deci, tot personalul, da? 
Dl.Ghergan Florian 
Pentru tot personalul inclusiv serviciile. Aşa a fost formulat. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Să supuneţi amendamentul. 
Dl.Ghergan Florian 
Aşa a fost formulat. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Amendamentul a fost toţi angajaţii Primăriei inclusiv serviciile. Cine este pentru ? 

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

            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 20 de  consilieri prezenţi. 

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

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

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

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

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

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

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.33/2011 
 
 
 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului 

General al Municipiului Deva pe anul 2011. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea 
Comisia de servicii publice  a avizat favorabil. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Stimaţi colegi, aş vrea să vă supun atenţiei câteva amendamente, pe care am să vi le 

prezint succint în următoarea succesiune. 
Din Lista de investiţii se diminuează următoarele poziţii cu următoarele sume: 
- Poz.16: Bloc de locuinţe pentru tineret, bl.1, str. M.Eminescu: 150 mii lei; 
- Poz.5: Modernizare teren de sport nr.1 la Colegiul Tehnic Transilvania: 81 mii lei; 
- Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Deva: 100 mii lei; 
- Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 

municipiile Deva şi Hunedoara – ISPA: 300 mii lei; 
- 100 mii lei de la reparaţii Liceul Traian; 
- 100 mii lei de la reparaţii Liceul Sportiv; 
- 120 mii lei de la reparaţii străzi; 
- 100 mii lei de la susţinerea cultelor; 
- 50 mii lei de la sport; 
- 90 mii lei drum pietruit Mureş; 
- 68 mii lei drum pietruit, tot în aceiaşi locaţie. 
Urmează ca aceste sume pe care le-am diminuat să le suplimentăm în felul următor: 
- Poz.9: Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii – cu 400 mii lei; 
- Dotări independente: utilaj pentru astupat cu criblură - cu  550 mii lei; 
- Se alocă pentru reparaţii: la Liceul Sigismund Toduţă 70 mii lei, la Colegiul Tehnic 

Transilvania 81 mii lei iar la Liceul Ion Mincu 28 mii lei; 
- Se alocă 50 mii lei la fondurile pentru asociaţii şi fundaţii; 
- Se suplimentează Cap.51.02. titlul 20 Bunuri şi servicii cu 80 mii lei necesari 

implementării şi certificării sistemului integrat de calitate, mediu, sănătate şi siguranţa 
în muncă. 

Mulţumesc domnule Preşedinte. 
D-na Pârvu Daniela 
Solicităm îndreptarea unei erori materiale, la  propunerea pentru investiţii aferente titlul  

56,  poziţia 14, denumirea proiectului corect va fi modificată de fapt completată cu „amenajări 
urbanistice edilitare şi peisagere în vederea punerii în valoare a potenţialului turistic, al zonei 
adiacente centrul istoric„ deci,  lipsesc două cuvinte. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Domnule Viceprimar, o singură întrebare. La poziţia 82 aţi spus modernizarea drum 
pietruit  râului  Mureş, toată suma se retrage? 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Da, deci  90 de mii cu 68 de mii. 
Dl.Ţonea Vasile 
Domnule Primar, prima dată vreau să fac o obiecţie. Este anormal ca bugetul – era să 

spun de stat – bugetul municipiului Deva să fie discutat într-o şedinţă extraordinară. Mie îmi pare 
rău că m-am lăudat pe un post tv anul trecut, pentru iniţiativa dumneavoastră lăudabilă atunci de 
a înainta bugetul cu cel puţin cu o lună înainte. Trebuia să se pună cu 1 lună înainte în discuţie, 
să se găsească amendamentele pertinente, trebuia calculate, să iei de aici, să pui acolo că banii 
sunt aceiaşi.  Deci, în final să rezulte un buget care să răspundă necesităţilor, necesităţilor şi 
priorităţilor, necesităţile poate sunt mult mai multe, şi sunt,  sunt convins. 

Dl.Primar Mircia Muntean 



 10 

S-a modificat legea, acesta  a fost motivul pentru care nu v-am mai convocat. A venit 
obligativitatea de a plăti toate cheltuielile,  printr-o ordonanţă s-a prevăzut ca toate cheltuielile 
proiectelor vechi iniţiate şi a celor în curs de finanţare să se plătească integral în anul 2011. 
Atunci, absolut tot bugetul... 

 Dl.Ţonea Vasile 
Se putea discuta totuşi în şedinţă şi într-o dezbatere publică mai îndelungată. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu puteai discuta, sunt teme clare ale ordonanţei, domnule. Am aici Direcţia juridică, 

Direcţia economică, m-am certat şi eu cu dumnealor. Până la urma urmei m-au lămurit, mi-au 
spus „i‘m sorry, trebuie să plătim aceste datorii istorice”. 

Dl.Ţonea Vasile 
Asta se ştie de anul trecut, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Târziu s-a ştiut. 
Dl.Ţonea Vasile 
Era obligativitate prin lege să se plătească. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Sincer, nu credeam că se va da legea aceasta, sincer, nu credeam. Este o lege foarte grea 

pentru primării. 
Dl.Ţonea Vasile 
Este lege pentru toţi valabilă, pentru toţi primarii. 
O altă problemă,  eu revin şi am să-mi păstrez condiţia de a vota „împotrivă” pentru că 

atunci când s-au pus în discuţie cele 14 platforme pentru parcări, în diferite locaţii, pe Al. 
Armatei, pe Cioclovina eu am fost astăzi pe teren şi am văzut despre ce este vorba. Eu nu votez, 
vă spun, şi de frică, de frică ce se va întâmpla după. Să aloci miliarde de lei pentru locuri care se 
pot face cu sume derizorii sau nici nu au prioritate,  nici nu este necesitate imediată şi încă ceva 
ce am văzut şi care pe mine m-a dezgustat pur şi simplu este faptul că peste tot s-a făcut fiecare 
ce a vrut. Unul are copertină cu tablă ondulată ruginită probabil de la nu ştiu ce fier vechi, unul 
are de intermită, unul are de ţiglă, unul are cartoane, într-o zi o să vezi şi izmenele dacă te urci 
acolo pe el, pe copertinele astea. 

Eu aş spune aşa, să scoatem cele 14 parcări acum din buget, problema lor să rămână în 
discuţie şi până la rectificarea bugetară noi să facem un proiect de hotărâre prin care să 
uniformizăm gradul de disciplină urbanistică, să identificăm locurile de parcare, să facem locuri 
de parcare proiecte model şi într-adevăr să arate oraşul cât de cât cu locuri de parcare, să arate un 
oraş frumos, de oameni gospodari, de oameni disciplinaţi în construcţii. Mergeţi şi 
dumneavoastră să vedeţi cum sunt puse, câş, de-a curmezişul. Vă spun, este oribil, este 
dezgustător cum arată la ora actuală! Sunt improvizaţii de tot felul care numai bine nu dă unui 
oraş municipiu reşedinţă de judeţ şi totuşi avem pretenţia că este oraş cochet dar dacă ieşim puţin 
din centru şi mergem prin spate nu prea îşi merită această definiţie oraşul acesta şi urâţeşte acest 
lucru un început de nimic. De asta vă spun, să facem un proiect de hotărâre, un proiect urbanistic 
în care să se spună „acela este tipul” şi frumos se încadrează, noi identificăm locurile şi unde 
sunt locuri identificate de noi, nu fiecare cum vrea, să iasă din bucătărie direct în garaj, nu ştiu ce 
vor fiecare să facă,  sunt lipite de blocuri, iese fumul de la maşină direct la ăla pe geam în casă... 
Uitaţi-vă şi dumneavoastră vedeţi ce risipire sub aspectul acesta. 

Atunci, propun să scoatem cele din Lista de investiţii de la punctul 64... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ne transformaţi în nemţi sau în unguri pe toţi dacă facem la fel. 
Dl.Ţonea Vasile 
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De la 64 la 76, deci 64 inclusiv, 76 inclusiv din Lista de investiţii să le scoatem şi 
problema parcărilor să fie pe ordinea de zi la prima rectificare după ce se realizează acest proiect 
de hotărâre. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
A fost amendament? 
Dl.Ţonea Vasile 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, eu sunt mirat că domnul Viceprimar face acum un amendament în 

care modifică valorile din bugetul care l-am avut în discuţii ieri. Nu ni s-a spus în comisii că se 
fac modificări, ni s-a spus că mai vin puncte suplimentare care nu au apărut. Eu cred că graba 
aceasta să votăm bugetul, care este un document important pentru noi, faptul că se modifică pe 
ultima sută de metri anumite valori ne pune într-o situaţie să ne întrebăm dacă este corect sau nu 
este corect să votăm acest buget. Colegii noştri au fost în teren şi au văzut anumite poziţii care 
sunt puse în buget, unele sunt modernizare şi ce se cer valori foarte mari aici ceea ce în teren nu 
există. Pentru acest motiv v-aş ruga să revedeţi acele poziţii. Noi vrem să vă explicăm de ce 
suntem împotrivă la acele poziţii pentru că nu vrem ca nimeni să aibe probleme, Consiliul local 
sau executivul, pentru alocarea de fonduri care să nu aibe o justă valoare sau care să fie 
inoportun. Noi în situaţia aceasta vom vota împotrivă pentru că nu putem să fim de acord cu cele 
14 puncte. 

Dl.Kovacs Francisc 
De 4 ani s-a tot promis că pe strada Împăratul Traian se vor face parcări laterale. Asta ar 

rezolva problema de parcări dacă se preia peste 30 % din circulaţia de pe Eminescu şi respectiv 
de pe bulevard trec pe acolo şi toată circulaţia este blocată pentru că nu au unde parca. V-aş ruga 
frumos, că nu există fost consilier şi executiv din legislatura trecută care să nu fi promis că, vor 
cuprinde SF-urile în bugetul local. Chiar personal domnul Oancea s-a ocupat personal într-o 
perioadă de acest lucru. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
În primul rând sunt de acord cu amendamentul propus de domnul consilier Ţonea. Am 

fost astăzi împreună cu 4 consilieri locali şi aşa cum am făcut şi anul trecut când Mircia Muntean 
în calitate de iniţiator dar nu din Deva pentru că nu a venit la acea şedinţă  a propus Studii de 
Fezabilitate pentru cele 14 lucrări, am constatat că spaţiile sunt executate, se doreşte doar a fi 
plătite. Ieri am avut o şedinţă în comisii la care personal l-am rugat pe domnul Codrin Gabi ca 
astăzi la ora 11 să binevoiască ca împreună cu consilierii care doresc din nou să vadă la faţa 
locului situaţia existentă... Aţi spus domnule Gabi Codrin că veţi veni şi nu aţi venit, v-am sunat 
la telefon şi mi-aţi închis telefonul. Am revenit, da,  într-adevăr situaţia este aceeaşi. Mi se pare 
că de 9 miliarde lei vechi, sunt bani care se găsesc, sunt bani din bugetul local, aici nu este vorba 
de populism, este vorba de date concrete şi v-aş sfătui stimaţi colegi din Consiliul local ca cel 
puţin aceste 14 parcări să nu le votaţi pentru ca cele 9 miliarde să nu intre în buzunarele 
prietenilor Primarului Mircia Muntean, pentru că toate sunt cu încredinţare directă.  

În egală măsură, domnul director de investiţii Szots, în luna noiembrie am depus în cadrul  
Primăriei, la registratură, o adresă prin care solicitam anumite informaţii legate tocmai de 
valoarea lucrărilor încredinţate direct, de numărul contractelor cu încredinţare directă şi de 
firmele care fac aceste lucrări. Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215, art.52, alin.2, 
spune clar că în termen de 20 de zile Primarul Municipiului Deva prin Secretarul municipiului 
are obligaţia să pună la dispoziţie consilierilor locali orice informaţii cerute de  către aceştia în 
scris pentru îndeplinirea mandatului lor. Nici acum, luna februarie, nu am primit răspunsul. Deci, 
cred stimaţi colegi consilieri locali că propunerea sau amendamentul domnului consilier Ţonea 
este bine venit, sumele respective le vom rediscuta binenţeles în linişte şi constructiv în luna iulie 
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când putem să amendăm acest buget sau până în luna iulie să stabilim prin proiect de hotărâre 
pentru tot municipiul Deva legat de parcări. 

Vis-a-vis de problema dumneavoastră, o susţin stimate domnule consilier Kovacs.  Aţi 
făcut amendament, am înţeles. Îl susţin. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Dacă-mi permiteţi stimaţi colegi, vreau să reuşim să răspundem oportun şi util la 

toate.Vreau să vă informez că la acest buget lucrăm încă din luna decembrie aşa cum foarte bine 
ştiţi majoritatea dintre dumneavoastră. Domnule consilier, faptul că domnul Codrin astăzi nu a 
putut să fie la dispoziţia dumneavoastră printre alte motive este faptul că aşa cum ar fi trebuit să 
fie a fost la dispoziţia viceprimarilor, a administratorului public, a directorului tehnic şi a altor 
câtorva colegi, a doamnei director economic şi a altor câtorva colegi din cadrul Primăriei care 
astăzi chiar încă mai încercam din banii puţini pe care-i avem şi cu datoriile care ne grevează de 
anul acesta asupra bugetului, să încercăm să facem chiar şi în acest an greu financiar, să facem 
ceva pentru populaţia municipiului Deva. Vreau să vă spun că acest buget la care aşa cum vă 
spuneam lucrăm încă din luna decembrie a fost un buget public, a fost postat pe site, a fost 
dezbatere publică asupra acestui buget deci nu cred că asupra aspectului public putem să aducem 
vreun comentariu negativ.  

Vis-a-vis de discuţiile pe care le reiteraţi fiindcă discuţiile acestea le-am avut şi în luna 
noiembrie vreau să-mi exprim oarecum dezamăgirea vis-a-vis de discuţia pe care aşa cum şi 
domnul Ghergan a menţionat am avut-o ieri. Ieri împreună cu o parte din consilierii P.N.L. şi o 
parte din consilierii P.S.D. am avut aşa cum s-a menţionat o întâlnire în care personal fiind 
prezent am explicat aşa cum am crezut la acel moment cât am putut de bine şi cât mai explicit 
care este situaţia şi a bugetului şi a datoriilor şi de ce nu este şedinţă ordinară şi este şedinţă 
extraordinară şi faptul că în acest moment lucrări începute avem obligaţia să le ducem la capăt. 
Se pare că nu s-a înţeles deşi în momentul în care am părăsit această şedinţă, este adevărat puţin 
mai repede fiindcă mă aştepta o şedinţă a comisiei sociale pentru apartamentele A.N.L., lăsând 
colegii, chiar unul dintre colegii mei liberali, am plecat exact pe vorbele dânsului „sper că o dată 
ce avem aceste discuţii în interiorul liberalilor şi a celor de la P.S.D. nu vor mai apărea discuţii în 
public”. Din păcate, se pare că discuţiile pe care le-am avut ieri cel puţin pe unele aspecte se 
reiterează astăzi şi mă întreb ce rost a mai avut întâlnirea de ieri dacă nu ne-am lămurit suficient 
de bine.  

Pe de altă parte, vreau să vă spun că acest buget aşa cum este construit la banii care sunt 
şi la situaţia financiară şi la problemele care sunt de rezolvat, cred că este cea mai bună 
construcţie financiară care ar fi putut să reiasă în urma analizei tuturor factorilor de răspundere 
din cadrul Primăriei. Eu personal îmi asum răspunderea asupra acestui buget şi ca urmare am să 
votez în forma în care v-am prezentat-o plus amendamentele pe care vi le-am adus la cunoştinţă. 
Vă mulţumesc. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule consilier local, domnule Viceprimar, exact discuţia pe care am avut-o ieri 

pentru că este un buget restrictiv, noi venim în întâmpinarea dumneavoastră, a executivului, 
printr-un amendament în care vă spunem că 9 miliarde lei vechi nu trebuie irosite şi acele sume 
de bani să fie realocate pe alte obiecte de investiţii. Nu făceam referire la expunerea 
dumneavoastră, a fost foarte bună şi ieri, este bună şi acum , vi-o asumaţi, am venit cu o 
îmbunătăţire, un amendament prin care spuneam  9 miliarde să nu fie irosite...Deci, este 
constructiv. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş vrea să-şi ceară scuze domnul consilier în faţa cetăţenilor municipiului Deva şi dacă a 

făcut-o intenţionat atunci şi-şi cere scuze îl credem, dacă nu-şi cere scuze atunci mai planează 
ceva foarte grav asupra neştiinţei domniei sale. „Locuitorii din Bârcea Mare nu au apă şi 
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canalizare iar Primarul Mircia Muntean face parcări devenilor”. Domnilor, domnule consilier, i-
aţi ziarul înapoi şi fă-l să scrie bine! 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Nu este vina mea. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu ştii Bârcea Mare că aparţine Simeriei? Nu-ţi este ruşine?! Ia ziarul şi dă-l înapoi! 

Domnule Oancea, vă rog frumos, ia ziarul! Cum poţi să-ţi baţi joc de deveni? Bârcea Mare? 
Cereţi-vă scuze ziariştii dacă v-aţi bătut joc de el! Cum îţi baţi joc de un municipiu întreg? Citiţi, 
vă rog frumos aici! Deci, viceprimar 6 ani nu şti că Bârcea Mare aparţine Simeriei? Domnule, 
dacă ai greşit, vă rog frumos să citiţi! 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Conferinţa de presă a fost înregistrată. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este ziarul dumneavoastră! 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Eu nu am ziar ca dumneavoastră. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu facem publicitate, uitaţi aici, este un ziar al dumneavoastră. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Conferinţa a fost înregistrată pe reportofon. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă vrea televiziunile să-i facă publicitate, să-i facă dacă nu, atunci precizaţi foarte clar, 

noi nu avem nimic cu Bârcea Mare. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
V-aţi enervat degeaba. Am avut conferinţă de presă, nu am de ce să-mi cer scuze. 

Conferinţa de presă a fost înregistrată, aveţi şi reportofoanele, am spus Bârcea Mică dacă este o 
greşeală, este regretabil dar nu-mi aparţine mie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă iert. Atunci vă iert. Şi-a cerut scuze, îl iert. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Este o greşeală din partea materialului nevoită. Se poate întâmpla, nu?! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
V-am spus, vă iert. Bine că v-aţi cerut scuze şi vă iert. Am înţeles dar nu este permis 

treaba aceasta. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Nu mi-am cerut scuze că nu am avut de ce şi cred că nici cel care a scris ziarul nu trebuie 

să-şi ceară scuze, este o greşeală. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Atunci nu vă iert. Greşeală omenească, bine, atunci este o greşeală omenească. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Viceprimar, chiar nu am vrut să intru în amănunte dar după ce am stabilit nişte 

lucruri ieri astăzi să veniţi să le schimbaţi şi tot dumneavoastră să spuneţi că nu sunteţi de acord, 
nu este corect! Deci, dacă ieri am stabilit nişte lucruri şi dumneavoastră astăzi, dumneavoastră le 
schimbaţi şi sunteţi şi supărat că le-aţi schimbat că noi nu suntem de acord cu ele, nu este corect! 
Asta vă şi spuneam, nu este corect! 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Domnule consilier, tot ceea ce am convenit ieri nu apare în aceste schimbări. Dacă mă 

întrebaţi despre o schimbare de aici vă stau la dispoziţie astăzi. 
Dl.Ghergan Florian 
Cum le schimbaţi în timpul şedinţei când ieri ne-am întâlnit şi le puteaţi schimba ieri? 
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Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Argumentele dumneavoastră sunt pe o discuţie avută ieri pe un gentlemen agreament care 

l-am avut ieri şi care se pare că astăzi din partea dumneavoastră nu funcţionează, cu tot respectul 
pentru dumneavoastră. 

Dl.Ghergan Florian 
Păi dacă nu sunteţi serios dumneavoastră, veniţi şi schimbaţi regulile în timpul jocului, 

cum să fim de acord?! 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
V-am atenţionat că nu am schimbat nimic din ce am convenit împreună de comun acord. 
Dl.Borbeanu  Simion 
Eu consider că aceste parcări în valoare de 9 miliarde care oricum există nu sunt o 

prioritate. Se pot parca maşinile în condiţii onorabile până la rectificare, deci am putea să  
folosim în altă parte banii aceştia. 

Tot nu am înţeles care este termenul legal de primire a răspunsurilor?! Vreau un răspuns 
competent. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot amendamentul domnului Morar Marcel. 
 S-a votat cu 15 voturi pentru  
                                  4 voturi împotrivă (dl.Oancea Nicolae Florin, dl. Ghergan Florian,                           

dl.Borbeanu Simion, d-na  Chişotă Roxana) 
                                   1 abtinere (dl.Lazar Danil) 
Supun la vot amendamentul doamnei Pârvu, la punctul 14 cu completarea cu cele două 

cuvinte. 
 S-a  votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot amendamentul domnului Ţonea, de amânare a celor 14 parcări, până când? 

Domnule Ţonea, spuneţi.  
Dl.Ţonea Vasile 
Scoatem din Lista de investiţii, facem un proiect de hotărâre prin care rezolvăm problema 

parcărilor în Deva, după care alocăm bani pentru parcări într-un mod normal, ştiinţific, 
disciplinar din punct de vedere arhitectonic ş.a.m.d. şi estetic şi terminăm cu şerpăraia care acum 
se numeşte parcare. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Şerpăraia va avea avizul de drept sau negativ al Prefecturii, până atunci nu ne putem 

pronunţa pentru că deocamdată avem avizul comisiilor favorabil dacă nu mă înşel şi avizul 
direcţiilor de resort. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule Oancea, dumneavoastră aţi susţinut tot aceiaşi chestie, aţi spus acelaşi 

amendament. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ca să nu votăm de două ori. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Din punctul meu de vedere, amendamentul domnului Ţonea, atunci când iei de undeva 

suma trebuie să o pui în altă parte. Discuţia dacă ţin eu bine minte a fost ca suma respectivă să 
fie realocată, adăugată acelor 2 miliarde pentru adăpostul de noapte. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu nu cred, domnule consilier Oancea, că domnul Vasile Ţonea nu ţine minte. Eu nu cred 

în alocuţiunea dumneavoastră. Eu cred că domnul Ţonea întotdeauna ţine minte, prea bine ţine 
minte. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
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Atunci propunerea mea este... Amendament. Acele 9 miliarde să le adăugăm la cele 2 
pentru adăpostul de noapte pentru oamenii străzii. 

D-na Pârvu Daniela 
În legătură cu adăpostul de noapte, proiectul este pe lista de aşteptare şi anul acesta nu 

cred că avem nevoie de banii aceştia pentru adăpost. Este pe lista de aşteptare. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Bun şi anul acesta oamenii fără adăpost aşteaptă finanţare de la ... 
D-na Pârvu Daniela 
Adăpostul de noapte este depus pentru solicitare de finanţare dar momentan nu este 

alocare financiară şi proiectul se află pe lista de aşteptare. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Transformăm hala de la Dariane în adăpost, de pe Şuiaga. Direcţionăm ajutoarele 

sociale... 
Dl.Ţonea Vasile 
Domnule Primar, dumneavoastră invocaţi Prefectul în relaţia aceasta. Prefectul are rolul 

să dea aviz de legalitate, atât tot. El poate să spună „aţi încălcat legea consilierii sau nu aţi 
încălcat legea”. Dar, oportunitatea ne aparţine nouă, noi considerăm aici că reprezentăm oraşul şi 
comunitatea. Aşa bine, prost, cum reprezentăm noi spunem „banii pot fi folosiţi acolo sau acolo, 
acolo au prioritate sau dincolo”. Aşa că nu mai invocaţi sperietoarea asta cu Prefectul. Eu nici nu 
cred că Prefectul se va băga la probleme de oportunitate. Nici nu a făcut-o niciodată, vă spun 
cinstit şi corect. Spune de legalitate şi aici nu este nici o problemă de legalitate să destinăm banii 
pe alte lucruri mai urgente, mai necesare. Asta să se clarifice mai întâi. Eu nu spun că parcările... 
aţi văzut dea lungul timpului nu m-am opus la nici o parcare care s-a făcut, alea în spic frumos 
care au reglementat, recunosc, au reglementat mult problema parcărilor în Deva. Dar, haideţi să 
le facem pe toate tot aşa în sistem unitar, frumos care să reglementeze într-adecăr o situaţie nu să 
o dereglementeze. Noi asta facem, dereglementăm. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Am înţeles acum amendamentul domnului Ţonea, cine este „pentru”? Cu amânarea până 

la rectificarea bugetului. 
Dl.Ţonea Vasile 
Scoaterea de pe Lista de investiţii a celor 14 parcări. Scoaterea din Lista de investiţii. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
 S-a votat cu 8 voturi pentru (dl.Ţonea Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na  

         Chişotă Roxana, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu,  
          dl.Lazăr Danil, dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Borbeanu  
          Simion) 

 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Amendamentul nu a trecut. Deci, dacă nu a trecut, propunerea domnului Oancea  nu are 
rost. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Cine se abţine? 

 Dl.Pogocsan Ferdinand 
                     7 abţineri (d-na Mermezan Ana Elena, dl. Kovacs Francisc, dl. Borca  

Tiberiu, dl. Cioroagă Miron, dl.Birău Mircea, d-na Mateucă    
 Mădălina, dl.Oană Nicolae Dorin) 

                                            5 voturi împotrivă (dl.David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Panduru  
                                                                           Carol, dl. Costa Cosmin şi dl.Morar Marcel)  
            Dl.Ghergan Florian 
            A trecut. 
            Dl.Secretar Socol Augustin 
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            Cum să treacă?! 
            Dl.Pogocsan Ferdinand 
            Deci, amendamentul nu a trecut. 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   
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                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art. 10 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot art. 11 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Ţonea Vasile, dl.Pogocsan Ferdinand,  

                                                      dl.Ghergan Florian, dl.Lazăr Danil, dl.Oancea   

                                                      Nicolae Florin, dl. Borbeanu Simion, d-na  

                                                     Chişotă Roxana) 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 34/2011 
 
Diverse 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Aş avea eu un punct la Diverse, dacă-mi permiteţi. Vine primăvara încet şi drumurile 

Devei în urma lucrărilor ISPA sunt catastrofale. Ceangăi, vis-a-vis de biserica catolică s-a lăsat 
drumul de-ţi rupi maşina. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, dar amendamentul meu nu l-aţi supus la vot, cu parcările laterale! 
 
Dl. Codrin Gabriel 
Sunt cuprinse pe Lista mică. 
Dl.Kovacs Francisc 
Cu parcări laterale? 
Dl.Codrin Gabriel 
Da. Str. Împăratul Traian este prins pe lista mică, la SF-uri. 
Dl.Kovacs Francisc 
SF-uri s-au făcut acum 3 ani. 
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Dl.Codrin Gabriel 
Se începe cu Studiu de Fezabilitate. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise  

lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 10 februarie 2011 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Pogocsan Ferdinand                         Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


