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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 12 aprilie  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.660/2011. 

La şedinŃa au participat urmatorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca Madalina, Pogocsan Ferdinand, Mos Ovidiu, 

Tonea Vasile, Ghergan Florian, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol, 
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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Haideti sa fim uniŃi ca fraŃii, să mergeŃi la Consiliu “daŃi-ne Teatrul înapoi, daŃi-ne Banca 
NaŃională, daŃi-ne Apaprod-ul înapoi” când veŃi fi şi voi uniŃi? HaideŃi domnilor să avem, nu 
avem o mapă să mai dăm la delegaŃiile străine. Au venit aici 3 delegaŃii, nu mai cumpără nici 
contabilitatea de frica voastră sau a lor sau de promisiunile lui MoloŃ sau a lui cine ştie ce 
promisiuni le fac alŃii. HaideŃi să fim uniŃi, nu avem un spaŃiu, nu avem o sală de protocol, nu 
avem toalete. Acum o să-mi daŃi doi viceprimari, dacă o să-i schimb pe viceprimari. Îi bag în wc, 
vă dau cuvântul meu dacă nu-i bag pe amândoi în wc şi orice om din Primărie stă de vorbă cu ei 
– îi anunŃ acum pe şefi că sunt aici – orice om din Primărie nu are decat să fie o oră nemotivat 
care-şi pierde o secundă cu ei. Nu le dau o atribuŃie, nu le dau nimic. Degeaba îi schimbaŃi numai 
aşa, îi schimbaŃi şi le iau toate atribuŃiile, nu le dau nici o atribuŃie, o să ma duc, stiu eu, într-un 
proces 3-4 luni cu ei, 10 procese unul în plus sau în minus. Asta este una. 
 CredeŃi că vom putea aşa să le dăm la Consiliul JudeŃean, nu avem noi personalitate, dar 
se întâmplă chestia asta în ConstanŃa sau în Bucureşti sau în Timişoara? Să fie umiliŃi aşa 
consilierii şi noi, tot aparatul de judeŃ? Păi cine-i judeŃul domnilor? Nu avem un pic de mândrie, 
nu avem demnitate, nu avem nici un pic de …Părerea mea că suntem mai buni şi ca funcŃionari 
ca ei şi ca primari ca ei, părerea mea că suntem de zeci şi ca consilieri suntem mai buni ca ei. Eu 
nu pot să cred că nea Setică şi nea Mitică este mai bun ca voi şi că la noi numai servici cu capul 
în jos, că asta este viaŃa nu. Am 16 ani de Primărie şi mereu o dată nu aŃi pus piciorul în prag. 
Domnule este demnitatea noastră, domnule. Ia să vă oprim să sunteŃi Rudeanu, o dată a fost 
Rudeanu, pe urmă a fost Bara,  pe urmă a fost MoloŃ, într-una a fost cineva. Pe urmă a fost, cine 
a fost? Şi Alic.Cine a  mai fost înaintea lui Bara? A mai fost un preşedinte, Alic! De la Alic s-a 
implementat chestia că noi trebuie să fim municipiu slugile lor, piticii lor şi vă batjocoresc 
încontinuu, că pe mine nu mă batjocoresc. Cu mine… eu le dau de vai mama lor, nu pot duce cât 
le dau dar un pic de demnitate şi la consiliul acesta. Stăm aici într-o sală, nu am făcut nimic de 
frica consiliului. Ei îşi fac palate peste palate şi fură într-una la clădirile patrimoniale ale 
Primăriei. Apaprod-ul ni l-au luat, Spitalul ni l-au luat, Comisariatul ni l-a luat, Teatrul ni l-a 
luat. Este patrimoniul nostru nu au ce să fie patrimoniul lor. L-am dat pentru reparaŃiile care mai 
erau de făcut, că nu le-au făcut ei, cum l-am făcut, l-am făcut noi în 20 de ani. Ei au şlefuit şi au 
tencuit şi au adus un expert în plus. Parcă, parcă  trebuie să punem o dată piciorul în prag, nu ne 
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putem lăsa chiar aşa călcaŃi în picioare. De 16 ani aceiaşi teamă şi aceiaşi frică de Prefect şi de 
Preşedintele de Consiliu. Să fim un pic mai bărbaŃi în plen, cred că am suferit destul. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
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.660/2011 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 prezenŃa până la această oră un număr de 8 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl 
Borca Tiberiu, dl.Birau Mircea, dl.Lazar Danil, d-na Mermezan Ana. 

Domnule Socol, aici suntem de faŃă 8 consilieri. 
Dl . Secretar Socol Augustin 
Înainte de ordinea de zi trebuie să vă informez că în situaŃia în care sunt 8 consilieri 

prezenŃi, nu avem cvorum pentru punctele înscrise pe ordinea de zi. Este necesar jumătate plus 
unu din consilierii în funcŃie. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Vă mulŃumesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Socol, v-aş ruga să precizaŃi care este numărul consilierilor în funcŃie? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
17 consilieri în funcŃie. 
Dl.łonea Vasile 
MulŃumesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, considerăm cine … Poftim? 
Dl. łonea Vasile 
Nu este cvorum. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este cvorum dacă plecaŃi dumneavoastră, deci toată lumea. Dacă dumneavoastră 

rămâneŃi în sală, deci se votează şi Prefectura contestă exact ca şi în cazul – nu aŃi ştiut – şi în 
cazul alegerii,desemnării titlului de cetăŃean de onoare domnului Oprea trebuia 2/3. Prefectura a 
văzut clar 2/3. Nu a trebuit 2/3, Prefectura a spus “nu trebuie 2/3 ci majoritate simplă” că doar nu 
a ajuns Oprea şi patrimoniul municipiului Deva sau domeniu public. Aşa că, în aceiaşi chestiune 
sunteŃi şi acum. Noi votăm, suntem bine că suntem mulŃumim frumos.Dacă ne ajutaŃi şi cu un 
vot favorabil este şi mai bine dacă nu, eu vă garantez că Prefectura analizează cu foarte mare 
stricteŃe şi are toŃi specialiştii iar noi să nu ne pierdem demnitatea că vă spun că nu vă bag într-un 
necaz aşa cum nu v-am băgat nici cu domnul Oprea. Am spus că o să ne trebuiască numai 
jumătate simplă, am lăsat să comenteze cine, ce vrea, am votat şi aşa aş vrea să votăm şi acum, în 
pace şi în prietenie şi în normalitate. O să vedeŃi că o să am dreptate. MulŃumesc. Să votăm. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Deci, domnule Socol putem continua şedinŃa? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, nu este legal constituit consiliul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnul Socol poate să dea aviz negativ şi noi o să votăm şi o să … 
Dl.łonea Vasile 
Să vedem dacă şedinŃa nu este statutară şi nu are cvorum, ce să votăm?! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Hotărâre privind aprobarea asigurarii din bugetul local al Municipiului Deva a diferentei 
compensarii unitare dintre suma maxima si suma efectiv alocata de la bugetul de stat pentru 
combustibilul utilizat la producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme 
centralizate.   

Cine este pentru? Cine se abŃine? Cine este împotrivă? 
 
(Din sală se retrage dl. łonea Vasile şi dl. Ghergan Florian.) 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Îmi pare rău juridicul că, creem aşa situaŃie dar aveŃi şi dumneavoastră şi noi informaŃii. 

Votăm şi dacă nu trece, corect. Din punct de vedere al prezenŃei la primul punct să se constate că  
a fost prezenŃă, la următoarele puncte… 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
DaŃi-mi voie, punctul 1 domnul Primar i-a dat citire. Doresc avizul comisiei de buget. 

Buget? 
Dl. … 
Favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Nu mai sunt în sală. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Au plecat după ce am votat, nu se mai reîntorc. Trecem la punctul 2. ConsemnaŃi că 

plecarea s-a făcut după vot. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Nu au ridicat mâinile, ca oamenii au plecat, nu vreau sa apara maine in presa ca am fost 

un catelus, hai sa fim seriosi. Comisia juridică? 
 
(In sală este prezent si dl. Kovacs Francisc  şi dl. Oană Nicolae Dorin) 
 
Dl. David Ioan 
Favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
MulŃumesc. DiscuŃii? Nu sunt. 

            Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
 Cine este pentru? 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vreau fetelor să nu se falsifice procesul verbal de şedinŃă. 

Deci aş vrea să nu… exact ceea ce a fost la primul punct, cu toate şi să fie trimis aşa 
exact la Prefectură cum este înregistrarea. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 7 voturi pentru şi 

                    1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Deci, o abŃinere şi restul pentru. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Nu a trecut.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 StaŃi puŃin, cum nu a trecut, a votat cineva împotrivă? 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
 O abŃinere. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnilor colegi, haideŃi să facem încă o dată precizarea. Prefectura va da verdictul şi vă 
spun că îl va da favorabil. Nu putem inventa o altă  tipologie pentru că şi eu  m-am interesat  la 
Botoşani unde este acelaşi caz, exact. Deci, oamenii votează, sunt în conformitate cu legea 
anuală. Până când nu se va face altă schimbare, nu putem noi să avem un alt regulament. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Mai număraŃi o dată cvorumul. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
 S-a votat cu 9 voturi pentru   
            Cine este impotriva, nimeni 

                         Cine se abtine, unul 
 D-ra Dara Oana  

Care 9? 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

9 cu cei 4.  
D-ra Dara Oana 
Nu ar ieşi nicicum. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
La cineva ori îi este frică să vorbească ori îi este frică să întrebe. Şi dacă tot ne este frică 

şi de unii şi la alŃii, haideŃi să spargem chestia asta cu frica şi să spunem lucrurilor pe nume. Cei 
4 consilieri liberali au formulat o adresă către InstituŃia Prefectului. InstituŃia Prefectului a trimis 
o adresă, este drept, către dânşii de aceea nu a ajuns în posesia tuturor, care spune: ”în măsura în 
care Consiliul local a municipiului Deva va fi convocat în şedinŃă extraordinară sau de îndată 
cum este cazul de astăzi, cu respectarea dispoziŃiilor art. 39 din Legea nr.215/2001, autoritatea 
deliberativă respectiv Consiliul local are posibilitatea să decidă asupra acestui aspect Ńinând cont 
de legea. 43 din punct de vedere legal ” Care este aspectul? Dacă cei  4 consilieri mai pot sau nu 
să voteze! Acesta este aspectul. Consiliul local a hotărât sau prin vot i-a primit şi i-a constatat că 
pot să voteze, acesta este cazul în situaŃia de faŃă. Dacă în urma votului Prefectura ataca în 
instanŃa sau la contencios administrativ sau la Prefectură prin adresă votul nostru, InstituŃia 
Prefectului va spune că nu a scris bine şi că ar fi trebuit să scrie altfel, o să vedem atunci. Până 
atunci acesta este răspunsul pe care-l avem vis-à-vis de cei 4 colegi. Ei pot să voteze până când 
într-o şedinŃă ordinară se va lua… 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Este adresă oficială, de aceea vă spun, nu ne batem joc de Prefect . Cine vrea să-şi bată 

joc de Prefect să-şi bată dar părerea mea că el validează deocamdată hotărârile consiliului local şi 
atunci eu cred că este destul de clar şi pentru presă şi pentru…deşi, sper să nu se dea o altă 
conotaŃie. Este adresa clară,  precizat clar. Singurul lucru, dânşii trebuie să se adreseze dacă 
fetele de la administraŃia publică locală nu găsesc o soluŃie să-i reteze de… de, mă rog, diurna de 
şedinŃă. Atâta este sigura problemă. Atunci, în cazul de faŃă eu nu cred că pentru o lună sau 
pentru o şedinŃă să-şi piardă drepturile financiare. Aceea este o problemă. Dacă şi le-au pierdut 
în această lună atunci consilierii trebuie să acŃioneze în instanŃă pe cel care i-a tăiat dreptul de a 
încasa veniturile legale de care se bucură orice consilier. În rest, dânşii pot vota până la 
invalidare de către Prefectură. 

Repet, nu este cazul Devei, este cazul Botoşaniului. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Şi poate de aici apare şi neclaritatea sau de aici  apare… din punctul nostru de vedere 

Consiliul este format din 21 de consilieri. 
D-na Oprişiu Corina 
Si nu din 17. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai departe. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. Vă rog ridicaŃi mâinile sus şi 

dumneavoastră. 
S-a votat cu 10 voturi pentru (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca Madalina, 

Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  

Cuiava Dorel, Panduru Carol)  şi 

                                            1 abŃinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 S-a votat cu 10 voturi pentru (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, David Ioan, Oana 

Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) şi 

                                            1 abŃinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 S-a votat cu 10 voturi pentru (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, David Ioan, Oana 

Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) şi 

                                            1 abŃinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
 S-a votat cu 10 voturi pentru (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, David Ioan, Oana 

Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) şi 

                                            1 abŃinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 

MulŃumesc. CâŃi? 
D-ra Dara Oana 
Sunt doar 10 pentru şi 1 abŃinere. 
Dl. Viceprimar Morar Marcel  
Este mult mai uşor, Prefectura nu are ce să atace. 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contractarii de 
catre Municipiul Deva a unui imprumut in valoare de 2.363.296,70 de la Ministerul Finantelor 
Publice din veniturile obtinute din privatizare de catre acesta.   

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de buget a plecat. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol)  

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

A fost adoptată Hotărârea nr.85/2011 
 
 

Punctul 3 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Deva pe anul 2011. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de buget. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

A fost adoptată Hotărârea nr.86/2011 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 
lei din bugetul local pentru acordarea de pachete cu alimente pentru categoriile defavorizate de 
persoane aflate in evidentele Serviciului public local de asistenta sociala cu ocazia Sarbatorilor 
de Paste in anul 2011.   

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de buget ….. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de protectie sociala? 
Dl…. favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  11  voturi pentru. (Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca 

Madalina, Mos Ovidiu, Costa Cosmin Cristian, Morar Nicolae Marcel, Pogocsan 

Ferdinand, David Ioan, Oana Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol) 

A fost adoptată Hotărârea nr.87/2011 
 

Diverse 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Multumesc, declar închise lucrările şedinŃei.  

 
 
 
 

Deva, 12 aprilie  2011 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Pogocsan Ferdinand                         Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


