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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 12 mai  2011  în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinara 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.788/2011. 

La şedinţa au participat următorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateucă Mădălina, Birău Mircea, Pogocsan 

Ferdinand, Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu, David Ioan, Oană Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, 
Panduru Carol, Ghergan Florian,  Lazăr Danil, Ţonea Vasile, Oancea Nicolae Florin, Chişotă 
Roxana, Borbeanu Simion, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul Viceprimar 
Costa Cosmin Cristian, 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.  

D-na Mermezan Ana Elena 
În baza prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei primarului 
municipiului Deva, nr.788/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva in 
sedinta extraordinara.  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinţa de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă 

că şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 19 consilieri, şi-a anunţat absenţa 
dl.Borca Tiberiu şi dl.Dobrean Robert.  

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 
domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Secretar Socol Augustin, directori precum şi 
şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor 
din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 12 aprilie 2011 si 13 aprilie 2011, însoţite 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra 
conţinutului acestuia.  

Înainte de a da cuvântul, de a citi procesele-verbale, noi am primit o adresă de la Instituţia 
Prefectului, în materialele de şedinţă, şi eu vă mărturisesc că nu am priceput foarte clar câţi 
consilieri suntem noi astăzi în Consiliul local, 17 sau 21?! Nu am priceput foarte clar din această 
adresă. 

Dl.Ţonea Vasile  
Îmi daţi voie, legat de … 
D-na Mermezan Ana Elena 
Mai întâi domnul Socol şi după aceea… 
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Dl.Ghergan Florian 
Să ne clarifice. 
Dl.Ţonea Vasile 
Tot legat de adresa Prefectului. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da. Domnule Socol? 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Deci, este adresa Prefectului, dânsul spune foarte clar, la ora actuală Consiliul local este 

format din 21 de consilieri. Este persoana abilitată prin lege să cenzureze legalitatea hotărârilor 
adoptate de consiliile locale din întreg judeţul. Exercită potrivit legii Instituţiei Prefectului 340 
tutela administrativă cu privire la actele adoptate de autorităţile publice locale.  

D-na Mermezan Ana Elena 
Am înţeles. Poftiţi domnule Ţonea. 
Dl.Ţonea Vasile 
Daţi-mi voie. Aş vrea să întreb pe domnul Secretar, chiar mai mult retorică treaba, dacă 

astăzi eu personal aş fi arestat şi aş fi condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă sau aş 
muri astăzi într-un  accident de maşină, dacă  până la prima şedinţă ordinară când se ia act de 
aceste lucruri eu  am dreptul de vot?! Dacă-mi răspunde la chestia asta… 

Dl.David Ioan 
Aveţi, dar nu-l puteţi exercita. 
Dl.Ţonea Vasile 
Este o logică perfect  de calculat sau… O să am sau nu o să am. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Domnule consilier, să ne ferească Dumnezeu şi de arestare şi de morţi. 
D-na Meremezan Ana Elena 
Conform adresei Instituţiei Prefectului, suntem în funcţie astăzi 21 de consilieri. Instituţia 

Prefectului este abilitată să valideze şi să vegheze la legalitatea desfăşurării şedinţelor noastre, 
deci astăzi suntem în funcţie 21 de consilieri. 

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Pot să dau citire procesului verbal? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da, vă rog. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
  
Sinteza procesului-verbal din 12 aprilie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului 
nr.660/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 4 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.85-87. Prefectura Judeţului Hunedoara, prin adresa nr.3515/2011 inregistrata 
sub nr.15115/2011 a solicitat reanalizarea hotararilor adoptate in sedinta din 12 aprilie 2011. 
Adresa Prefecturii Judeţului Hunedoara nr.3515/2011 a fost inaintata si Consiliului local al 
municipiului Deva prin adresa nr.15562/2011.  
 

Sinteza procesului-verbal din 13 aprilie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului 
nr.680/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  
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Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotarare, respectiv 
Hotararea nr.88. Prefectura Judeţului Hunedoara a apreciat ca Hotararea 88 este legala, dupa cum 
se precizeaza in adresa nr.3515/2011 inregistrata sub nr.15115/2011, adresa care a fost inaintata 
si Consiliului local al municipiului Deva prin adresa nr.15562/2011.  
 

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 12 aprilie 2011. 
 S-a votat cu 19 voturi pentru, da?! Deci, 19 voturi pentru. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Ce 19 pentru, doamnă? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu, deci încă o dată. 
Dl.Borbeanu Simion 
Noi ce votăm aici încă o dată? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Procesul –verbal. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 12 aprilie 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 12 aprilie 2011, se aprobă cu  

16 voturi pentru şi 3 abţineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana şi 
dl. Borbeanu Simion). 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 13 aprilie 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 13 aprilie 2011 se aprobă cu  

16 voturi pentru şi 3 abţineri (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana şi 
dl. Borbeanu Simion).  
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi. 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

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

1. 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; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. 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; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul general al 

Municipiului Deva asociatiilor/fundatiilor/organizatiilor cu personalitate juridica, 
care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de 
interes public local; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Solicitarea transmiterii unui spatiu apartinand Centrului de zi nr.2 Deva, situat pe 

strada Scarisoara nr.3 Deva, din domeniul public al judetului Hunedoara si in 
administrarea Consiliului judetean Hunedoara in domeniul public al Municipiului 
Deva si in administrarea Consiliului local al municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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6. Aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 34500 lei in vederea acordarii de 
cadouri in bani angajatilor in beneficiul copiilor minori cu ocazia zilei de 1 iunie – 
ziua copilului 2011; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu următorul 

proiect de hotarare:  

1. Denuntarea unilaterala a Contractului nr.14398 din 28.04.2011 incheiat cu SC 
Drumuri si Poduri SA pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii 
strazi, alei carosabile, trotuare si drumuri de pe raza municipiului Deva in 
anul 2011 pana in data de 19.08.2011; 

                   Iniţiator consilier Moş Ovidiu  
Vă rog să votaţi ordinea de zi aşa cum a fost ea prezentată, având şi un punct suplimentar. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Cine este pentru ordinea de zi cu punctul suplimentar? 
      S-a votat cu 19 voturi pentru. 
Faţă de ordinea de zi s-a suplimentat cu un punct. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la pct. suplimentar 1  se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, potrivit  
prevederilor art.45 alin.2 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 1 – 4, 6 se 
adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul: 5 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 
total al consilierilor locali în funcţie.   

 
I. Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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;    

D-na Mermezan Ana Elena 
Înscrieri la cuvânt? Nu. Comisia de buget? 
Dl. Ghergan Florian  
Este un vot de abţinere, 4 la 3.  
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de servicii publice? 
Dl.Birau Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil  
Dl.Secretar Socol Augustin 
Adică, aviz negativ. 
Dl.Ghergan Florian 
Avizul este negativ. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia juridică? 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Înscrieri la cuvânt? 
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Dl. Ghergan Florian 
Doamna Preşedinte, discuţia acestui credit a mai fost în Consiliu şi a fost binenţeles o  

dispută dacă să luăm sau să nu acest împrumut. Astăzi am discutat şi cu partea economică şi 
sumele care sunt necesare pentru a ne plăti aceste datorii, sunt trecute în buget. Deci, noi putem 
să plătim din bugetul municipiului Deva aceste sume fără să contractăm acest credit. 

Noi, dacă luăm acest credit, aşa cum este stipulat în proiectul de hotărâre la articolul 1, 
vom îndatora populaţia Devei cu încă o dobândă de 6, 25%, pe o obligaţie pe care Consiliul local 
şi Primăria o are de a subvenţiona energia termică pentru populaţie. Noi dacă vrem să luăm un 
împrumut, haideţi să luăm un împrumut pentru a realiza ceva în municipiu şi care să rămână nu 
să ne plătim datorii. Pe de o parte ne lăudăm pe posturi de televiziune că avem bani şi nu mai 
ştim ce să facem cu ei şi după aceea venim în Consiliu şi cerem să luăm un împrumut să ne 
plătim datoriile.  

Eu unul nu pot să votez aşa ceva. Mulţumesc. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Dacă este cineva din aparatul de specialitate care ne poate explica… 
 Dl.David Ioan 
 Domnul Ghergan are o opinie care probabil derivă din felul în care dânsul îşi 
administrează propriile venituri, ş.a.m.d. Ţin să-i atrag atenţia că un Consiliul local poate să ia 
împrumut cu dobândă extraordinar de mică şi să-şi rezolve mult mai multe probleme decât îl ţine 
bugetul, pe bază de împrumut. Este un fapt absolut normal, un fapt absolut întâlnit nu numai în 
România ci mai ales în statele comunităţii europene şi nu văd nici un motiv pentru care să nu 
votez această hotărâre. Dumneavoastră aveţi o opţiune, eu am alta, nu ştiu care dintre noi are 
dreptate, dar eu consider că a găsi…sau haideţi să o spunem altfel, găsiţi dumneavoastră o bancă 
să vă dea un împrumut cu 6,5 %. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avem buget! Plătim din buget fără dobândă. 
 Dl.David Ioan 
 Domnule Ghergan, staţi puţin! Sunteţi în stare să terminaţi o anumită lucrare sau două 
sau trei în bugetul unui an? Nu suntem! Deci, nu suntem! De aceasta legea s-a dat pentru ca orice 
unitate administrativ teritorială să se poată îndatora cu până la… 
 Dl. Ţonea Vasile 
 La un plafon. 
 Dl.David Ioan 
 Cu până la 30% din venitul anual. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Şi noi suntem la 29 virgulă nu ştiu cât. 
 Dl.Ghergan Florian 

Suntem la limită. 
 Dl.David Ioan 
 Suntem la 29 virgulă, dar nu suntem la 30, 0000001 domnule Ţonea. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Ca beţivii, ca beţivii domnule. 
 Dl.David Ioan 
 Exact ca beţivi. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Ne împrumutăm şi bem. 
 Dl.David Ioan 
 Da. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu aş vrea să întreb cât plătim dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată la 
Termocentrală? 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
 0,1% pe zi. 
 Dl.David Ioan 
 Acesta este alt aspect. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 0,1% pe zi, gândiţi-vă! 
 Dl.David Ioan 
 Pe zi. Asta este alt aspect. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Altă întrebare pe care vreau să o pun. Dacă cel mai puternic stat din lume, Statele Unite 
ale Americii are nişte datorii fabuloase, dar ce ăia sunt mai proşti?! Ăia iau împrumut din altă 
parte ca să-şi dezvolte capacităţile de producţie, să facă investiţie.  
 Este păcat ca să nu aprobăm acest împrumut şi să plătim la Mintia penalităţi de întârziere. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă tot aţi deschis acest subiect, eu aş vrea să se spună de către executiv care sunt 
penalităţile care trebuie plătite de către Consiliul local şi de ce avem penalităţi, pentru că în buget 
avem aceste datorii, înseamnă că cineva nu vrea să le plătească, iar penalităţile, cer public şi 
vreau să se consemneze, să fie imputate celor vinovaţi! 

D-na Mermezan Ana Elena 
 Dau cuvântul domnului Morar. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Mulţumesc, doamna Preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, vis-à-vis de ceea ce 
spunea şi domnul coleg, despre acest subiect s-a mai discutat şi în ultima şedinţă a Consiliului 
local şi credeam încă de atunci că lucrurile sunt lămurite, dar se pare că nu în totalitate şi haideţi 
să aducem câteva precizări probabil absolut necesare pentru a fi situaţia absolut clară pentru toată 
lumea.  

Domnul coleg consilier Ghergan vorbeşte de un împrumut, vorbeşte de o dobândă de 
6,5%, dar nu spune că de fapt cuantumul dobânzii lunare pe care trebuie să o plătească Primăria 
Municipiului Deva luând acest împrumut  este de 150 de milioane lei vechi pe lună.  

Vis-à-vis de ceea ce înseamnă bugetul municipiului Deva, vreau să afirm cu toată  
responsabilitatea că nu este o sumă care să creeze deficienţe în a pune în aplicare bugetul 
municipiului Deva.  

Pe de altă parte, avem bani în buget. Sigur că da, avem bani în buget, însă din punctul 
meu de vedere şi al executivului Primăriei ar fi păcat să ne irosim toţi banii din bugetul local ca 
să acoperim 20 şi ceva de miliarde în totalitate din bugetul local al municipiului Deva şi după 
aceea, domnule consilier, din nou să stăm câteva luni până reuşim să mai strângem un buget 
oarecum asemănător şi să putem să ne apucăm de noi investiţii în municipiul Deva, când putem 
să luăm acest împrumut. Dobânda este extrem de mică vis-à-vis de capacitatea bugetului 
municipiului Deva de a o stinge, mai ales că avem şi o perioadă de 1 an de zile la acest … Este 
cea mai mică dobândă care se poate obţine naţional la această dată- vis-à-vis de împrumuturi. 
Avem şi o perioadă de graţie de 1 an de zile, astfel încât din punctul meu de vedere, aceste 
datorii pot fi stinse liniştit luând acest împrumut, fără să greveze absolut deloc asupra bugetului 
municipiului Deva şi doi la mână, să ne şi permită cu banii pe care-i avem în acest moment să ne 
dezvoltăm mai departe proiectele pe care vrem cu toţii la unison în Consiliul municipal Deva, ne 
permitem fiecare să avem un proiect pe care să-l promovăm, să le şi putem duce la bun sfârşit. 
Mulţumesc. 
 D-na Nuţu Silviana 

Domnule Ghergan, nu este vorba de penalităţi. Sunt datoriile restante la 31 decembrie.  
Dl.Ghergan Florian 
Colegul spunea de penalităţi. A spus că dacă sunt penalităţi… 
D-na Nuţu Silviana 
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Nu. Mintia nu a calculat niciodată penalităţi. 
Dl.Ghergan Florian 
Încă. Aşteaptă să plătim şi după aceea ni le calculează. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Dau cuvântul domnului Socol şi după aceea dumneavoastră. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, aş vrea să vă informez că în 1998 când Regia de Gospodărire Comunală a fost 

divizată în trei societăţi comerciale şi a trecut sub autoritatea Consiliului local, datoria pe care 
Regia o avea Termocentralei Mintia era de 35 miliarde. Practic, am pornit la drum cu o datorie 
istorică. Parte din suma pe care o datorăm în prezent Termocentralei Mintia provine din acea 
datorie istorică de 35 de miliarde de lei. Deci, nu avem cui… 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Poate ar trebui să vedem cine au fost directorii în acel moment şi poate ... 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Exact. Eventual să le imputăm dânşilor. 

 Dl.Ghergan Florian 
 Vreau să spun colegilor şi chiar la ultima discuţie, că acea datorie este tot din cauză că 
domnul Primar nu a vrut să plătească la Mintia foarte multă vreme, pentru că dacă ne aducem 
aminte toţi colegii liberali votau împotriva a plăti la Mintia, pentru că erau altă coloratură politică 
atunci. Acum vine peste noi situaţia că suntem daţi în judecată şi că, în cazul în care nu putem, 
vom primi şi altceva şi trebuie să dăm banii, şi asta vreau să vă spun că şi acele sume mari tot pe 
mandatul Primarului Mircia Muntean sunt, iar ceea ce… 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Legea finanţelor publice locale este din 1999. Divizarea şi preluarea s-a făcut în 1998. 
 Dl.Ghergan Florian 

Şi s-a făcut fiecare societate când s-a divizat şi au luat arierat, dar mă rog…Dacă sunteţi 
dumneavoastră… 
 Dl.Secretar Socol Augustin 

Şi cine era acţionarul societăţii?  
 Dl.Ghergan Florian 

Consiliul local. Păi, Consiliul local trebuia să vadă dacă s-au făcut nişte împrumuturi sau 
nu. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Dacă directorul îşi face treaba sau nu. Are dreptate aici! 

 Dl.Ghergan Florian 
Sigur că da, este Consiliul local oricum ar fi. Cine a fost director, Consiliul local l-a pus, 

dacă şi-a făcut treaba… 
 Dl.Secretar Socol Augustin 

Dar nu este normal, arieratele acţionarul să le plătească? 
 Dl.Ghergan Florian 

Este normal, cine a spus că nu?! Eu spun: de ce nu le plătim, că sunt în buget, domnule 
Secretar?! Sunt în buget, le putem plăti fără să luăm împrumut. Despre asta este vorba. Le avem 
prinse în buget, sumele sunt acolo, le putem plăti. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 

Şi împrumutul nu corectează bugetul? 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Şi să rămânem din nou ca în primele 4 luni din acest an doar în situaţia de a plăti datorii 

fără a putea avea nici o posibilitate de a face ceva în municipiul Deva. 
Dl.Ghergan Florian 
De ce nu aţi plătit anul trecut, domnule Viceprimar? 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
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Aceasta este situaţia  pe care dumneavoastră încercaţi să o insinuaţi… 
Dl.Ghergan Florian 
Nu încerc, dumneavoastră aţi creat situaţia asta! 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Oarecum într-o formă mai mult sau mai puţin elegantă şi ca să determinaţi în continuare 

executivul Primăriei de a nu avea posibilitatea de a face din nou ceva.  
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Viceprimar, dumneavoastră aţi creat situaţia asta. Eu nu v-am întrerupt pe 

dumneavoastră. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Da, dar cred că este momentul să vă şi întrerupeţi fiindcă dumneavoastră sunteţi la al 

treilea moment în care luaţi cuvântul în şedinţă locală pe acelaşi subiect şi conform 
regulamentului este suficient două luări de cuvânt ca să vă puteţi expune întreaga pledoarie. A 
treia deja este “super full”. 

Dl.Ghergan Florian 
Da, dar nu conduceţi dumneavoastră şedinţa şi ar fi bine să… 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Da, dar vă atrag atenţia că acesta este regulamentul de organizare a Consiliului local. 
Dl.Ghergan Florian 
Dumneavoastră ar fi bine dacă vi se dă cuvântul să vorbiţi, dacă nu, să ascultaţi. Eu aş 

vrea să vă spun că, dacă vreţi să luăm un împrumut să facem de exemplu o statuie pentru domnul 
Primar şi să o punem aici, că are 4 mandate, supuneţi asta la vot. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Domnul Primar nu a avut astfel de dorinţe, staţi liniştit. 
Dl.Ghergan Florian 
Supuneţi asta la vot, nu să îndatorăm populaţia ca să reuşim să ne plătim datoriile. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Dimpotrivă! Dimpotrivă, nu îndatoraţi populaţia, dimpotrivă scădeţi datoriile care se pare 

că urmează să apese asupra buzunarului populaţiei. Deci, plătim acest împrumut şi suntem în 
continuare capabili să suportăm problemele legate de creşterea combustibililor necesari agentului 
termic. 

Dl.Ghergan Florian 
Vom vedea. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Sigur că da, ţine de capacitatea fiecăruia. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Dau cuvântul domnului Viceprimar Costa şi pe urmă dumneavoastră. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Veşnica problemă la Deva a fost de ce să cumpărăm un pix când putem să cumpărăm o 

scrumieră, de ce să cumpărăm o brichetă când putem să cumpărăm coli ministeriale. Votând 
împotriva acestui proiect, domnilor consilieri, o să votaţi împotriva străzilor mai bune din 
municipiul Deva, o să votaţi împotriva investiţiilor, o să votaţi împotriva sumelor care le avem 
alocate pentru reabilitarea parcului, pentru reabilitarea trotuarelor, pentru reabilitarea blocurilor, 
pentru “n” şi “n” investiţii. 

Vreau să vă spun că este normală strategia colegilor noştrii din P.S.D. pentru că, dacă noi 
nu refacem locurile acestea, cu siguranţă în 2012 o să ne arate cu degetul şi o să ne spună 
“vedeţi, nu aţi făcut aia, străzile sunt stricate, trotuarele sunt stricate”. 

Împrumutul pe care îl luăm, îl luăm ca banii pe care-i avem în momentul de faţă în buget 
să se ducă exact acolo unde este nevoie şi o să vedeţi începând din ...exact sub aceiaşi procedură 
toţi … 
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Dl.Ţonea  Vasile 
Nu chiar toţi, nu suntem toţi  la bani… 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Este păcat, este păcat, dar o să vedeţi şi dumneavoastră…. 
Dl.Ghergan Florian 
Facem un rând de cutii domnule Viceprimar, ca să fie bine. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
V-aţi legat şi de cutii la infinit, cutiile care în opinia dumneavoastră au costat 400-500 de 

milioane.  
Dl.Ghergan Florian 
Spuneţi-ne dumneavoastră cât au costat?! 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Puţin şi efectul a fost maxim. 
Dl.Ghergan Florian 
Este bine. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Dau cuvântul domnului David. 
Dl. David Ioan 
Tot pentru domnul Ghergan vreau să fac o intervenţie. A fost şef şi director în 1999, 

2000, 2001, dânsul sare acum pe Consiliu sau nu ştiu pe cine, fără adresă, de ce nu s-au plătit 
banii la Mintia de către Consiliul local. Păi, prima obligaţie era a societăţii Apaterm şi ulterior a 
societăţii Calor. Am crezut atunci că schimbându-l pe domnul Ghergan cu un domn mult mai 
capabil - care ulterior s-a dovedit ce s-a dovedit, îl chema Cristea Ioan, şi ăsta a făcut la fel. 
Dumneavoastră aţi cumpărat schimbătoare de căldură, Cristea a cumpărat pompe pe banii 
Termocentralei şi pe banii Consiliului local, domnilor.  

Şi acum, domnule Ghergan îmi pare foarte rău, aveţi un tupeu fenomenal să veniţi să 
acuzaţi Consiliul local că nu a plătit. Domnule, aţi primit bani de investiţii cu grămada şi ultimul 
lucru la care vă gândeaţi când era vorba de o plată era Termocentrala Mintia. Este sau nu este?! 
Contraziceţi-mă! Domnule Ghergan… 

Dl.Ghergan Florina 
Vorbiţi în afară de cauză! Aici este subvenţie, iar dincolo era obligaţie de plată. Aici sunt 

banii Consiliului pe subvenţii. 
Dl. David Ioan 
Domnule, vi s-au dat bani de investiţii. 
Dl.Ghergan Florina 
Vorbiţi despre alt subiect. 
Dl.Ţonea Vasile 
Ce investiţii? Investiţia cu plata… Nu are nici o treabă. 
Dl.Ghergan Florina 
Alt subiect. 
Dl. David Ioan 
Lasă că are.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aş dori şi aş fi bucuros dacă aş vedea că mass-media comunică cetăţenilor municipiului 

Deva ceea ce doresc eu să spun acum. Mă miră poziţia colegilor noştri care se declară a tot 
binevoitori cetăţenilor Devei şi că ceea ce opoziţia a luat pentru împrumut este tocmai pentru a 
nu împovora cetăţenii Devei cu un alt împrumut, pentru a nu împovora bugetul local fără să 
gândească că în condiţia în care nu luăm acest împrumut mâine cetăţenii Devei rămân fără apă 
caldă şi fără termoficare, servicii care Mintia mâine le poate cenzura conform contractului. La 
datoriile care le avem, mâine ne taie apa caldă. Oare cine o să sufere? Domnul Ghergan care are 
centrală sau cetăţeanul Devei care are nevoie de apa caldă de la Mintia?! Vă întreb?! Vă mai 
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întreb, care este cel mai avantajos lucru, să iei bani cu dobândă extraordinar de mică şi banii 
care-i ai să-i foloseşti să poţi repara, să poţi pune o dată la punct oraşul şi strada Eminescu, să 
punem celelalte străzi care sunt toate sparte - toate sunt distruse, sau nu luăm împrumutul, din 
banii care-i avem să plătim datoria şi să nu mai facem efectiv nimic în oraşul Deva timp de 6 
luni? 

Eu cred că interesul locuitorilor - pe care noi trebuie să-i protejăm şi să-i respectăm, este 
să luăm acest împrumut, să achităm şi datoria pe care o avem – istorică, la Mintia, fără să mai 
discutăm acum cine trebuia să o plătească şi când trebuia să o plătească. O singură ordonanţă 
făcută pe somaţie de plată ne atrage după aceea şi penalităţi. Poate să ne spună domnul Socol 
dacă Mintia mâine promovează o acţiune de ordonanţă de plată, la datorie, ce penalităţi ne-ar 
aştepta comparativ cu dobânda legală pe care trebuie să o plătim noi de 6%. 

Dl.Borbeanu Simion 
Aş vrea să fac o precizare. Ori de câte ori, deci conform regulamentului de funcţionare al 

Consiliului local, ori de câte ori este menţionat numele unuia dintre consilieri, acesta are dreptul 
să răspundă la acuzaţiile sau la ceea ce se discută la adresa lui, deci nu există o limitare de două 
intervenţii într-o şedinţă sau pe un anumit subiect. Ori de câte ori numele domnului Ghergan, de 
exemplu, este menţionat el are dreptul să răspundă şi să contrazică de ceea ce este acuzat, deci 
cazul în speţă. Aşa că, domnul Viceprimar nu poate să ne limiteze la două intervenţii sau la câte 
vrea dânsul, pentru că este un regulament de funcţionare. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Dacă vă pomenesc numele de 100 de ori în şedinţă, nu cred că interveniţi de 100 de ori. 
Dl.Borbeanu Simion 
Numai puţin că nu am terminat. Vă rog să-l opriţi că vorbeşte fără el. Deci, numai puţin, 

eu am ascultat cu atenţie şi de aceea acum răspund. Deci, ori de câte ori este menţionat – scrie  la 
art. 25 mi se pare, vă rog să verificaţi, este obligatoriu să daţi dreptul la replică. 
        D-na Mermezan Ana Elena 
            Vă mulţumesc.  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                       Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                       Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                       Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                       Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
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                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                       Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                      Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                       Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                      Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru şi 
                     7 abţineri (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl.  
                                       Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  

                                       Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.118/2011 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al municipiului Deva pe anul 2011;  
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.119/2011 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
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 
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persoane aflate in evidentele Serviciului public local de asistenta sociala cu ocazia Sarbatorilor 
de Paste in anul 2011;      

D-na Mermezan Ana Elena  
Comisiile? Comisia de buget? 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget cere amânarea pentru următoarea şedinţă pentru consultarea 

materialelor. Am cerut în comisie să ni se pună la dispoziţie tabelele după care au fost distribuite 
aceste cadouri. Din tabelele care s-au pus la dispoziţie nu rezultă nici data, nici cine le-a 
întocmit, deci nu suntem edificaţi că acele cadouri s-au dat conform şi vă rugăm să amânaţi acest 
punct de pe ordinea de zi, dacă sunteţi de acord, până când clarificăm dacă există documente 
justificative că s-au dat aceste cadouri. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot titlul hotărârii. Cine este pentru? 
Dl.Ţonea Vasile 
Mai întâi propunerea. 
Dl.Ghergan Florian 
Sunt cuvinte de spus. 
Dl.David Ioan 
Mai am şi eu ceva de spus. Înainte de începerea şedinţei am consultat aceste tabele cu cei  

care erau în măsură să primească acel ajutor, în valoare de 30 de lei am înţeles. Există numele şi 
prenumele fiecăruia, există separat categoria de persoane - sunt persoane cu handicap grav, 
persoane cu venituri modeste, persoane fără venituri, ş.a.m.d., sunt o serie întreagă de tabele, 
există adresa, există seria şi numărul de buletin şi semnătura tuturor celor care au ridicat aceşti 
bani. Există şi poziţii, este adevărat puţine, unde lipseşte semnătura - dovadă că oamenii nu au 
venit să-ţi ridice banii şi probabil că vor veni în continuare.  
 Vreau să mai adaug că, ruşine să le fie acelora care au stârnit acel scandal atunci în 
vinerea dinainte…vinerea mare când au trimis la ora 5 după -masă, la ora după-amiezii la care nu 
mai era nimeni în Primărie, toate persoanele care aveau sau nu aveau dreptul să vină să-şi ridice 
nişte bani, deci au creat aşa o situaţie… 
 Dl.Borbeanu Simion 

Bani? 
D-na Ivan Elena 
Pachete. 

 Dl. David Ioan 
 Nu mai ştiu ce naiba a fost, în sfârşit. Fusese şedinţă de consiliu.  
 Dl.Ţonea Vasile 
 V-a scăpat, v-a scăpat… 
 Dl.David Ioan 

Da, domnule, să vină să-şi ridice ajutoarele în bani, în pâine sau ştiu eu ce invenţie a fost 
aceea. Deci, încă o chestie care este de toată jena. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Să le fie ruşine! Aşa să-i ajute Dumnezeu! 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Gura păcătosului adevăr grăieşte, domnule Borbeanu! 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vă rog frumos să nu mai vorbiţi. 
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 Dl.David Ioan 
 Domnule Borbeanu, dumneavoastră aţi solicitat cine ia cuvântul, să ia cuvântul, să fie 
lăsat în pace, fără să fie completat sau bâzâit. Eu am spus un adevăr, nu ştiu de ce vă deranjează. 
 Dl. Borbeanu Simion  

Este o minciună adevărul pe care l-ai spus. 
Dl.David Ioan 
Domnule, oamenii aceia au venit la Primărie, este un fapt de notorietate, câţi au venit, 

câţi au putut fi păcăliţi. 
Dl.Borbeanu Simion 

 Când am lipit noi afişele alea, nu?! 
 Dl.David Ioan 

Nu ştiu cine le-a pus, nu am spus că dumneavoastră. Vă rog frumos nu vă împăunaţi cu 
lucruri care nu vă aparţin. Poate că sunt alţii mai deştepţi sau mai ştiu eu cum. Deci, ruşine să le 
fie încă o dată. 

Dl.Borbeanu Simion 
De acord. 
Dl.David Ioan 
Iar acum constatăm că nici acele tabele, nici acele state de plată care se fac conform 

regulii generale “nume, nume, adresă, serie şi număr de buletin, semnătură”… Nu ştiu ce vrea 
domnul Ţonea. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Pentru ce, scrie acolo pentru ce s-au semnat, au semnat? 
 Dl.David Ioan  
 Domnule, nu aveţi decât să-i contactaţi, să-i întrebaţi ce li s-a dat, o franzelă, un crenvuşt, 
un miel, o găină, un cocoş, ştiu eu, o bibilică, o ceva, întrebaţi-i şi dacă ei confirmă ce verificări 
mai doriţi să facem? 
 Dl.Ghergan Florian 

Păi aia, să-i întrebăm. 
Dl.David Ioan 
Puteaţi să-i întrebaţi până acum. 
Dl.Ghergan Florian 
Păi acum am primit documentaţia! 
Dl.Ţonea Vasile 
Doamnă, eu sunt de acord cu propunerea domnului Ghergan să amânăm pentru că, acel 

dosar cu tabelele care sunt acolo cu semnături - unele lipsă, altele nu - eu ştiu că un tabel se face 
cu cap de tabel în care se precizează ce conţine tabelul, pentru ce este destinat tabelul acela, 
pentru ajutoare, pentru asta,  pentru că dacă luăm coperta şi scrii pe altă copertă “sunteţi de acord 
cu modificarea legii nu ştiu care, articolul cutare” apar semnăturile şi este valabil pentru orice. 
Tabelele alea sunt valabile absolut pentru orice. Noi nu am cerut decât un timp de a verifica 
veridicitatea datelor. Uitaţi-vă şi dumneavoastră domnul istoric Marcel Morar dacă nu am 
dreptate la treaba aceasta. 

Dl.Viceprimar Marcel Morar 
Vă mulţumesc că-mi recunoaşteţi calitatea, domnule consilier. 
Dl.Ţonea Vasile 
Da, uitaţi-vă, se poate pentru orice. Dacă suntem de acord că mutăm rămăşiţele nu ştiu 

cui din altă parte! De acord, schimbăm dosarul. Aţi fi de acord. Eu ştiu că un dosar cu asemenea 
lucruri se şi aprobă, se duce, se face, are şi aprobare, are şi ştampile. 

Dl.Ghergan Florian 
Întocmit, cine l-a întocmit! 
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Dl.Ţonea Vasile 
Cine l-a întocmit, dar aşa, ăla are o maximă generalitate, oricine poate fi valabil la orice. 

Acesta este unul din aspecte. Al doilea care-l vreau şi l-am mai ridicat de multe ori este ca aceste 
ajutoare spre ruşinea celor care-o fac, se folosesc în scop electoral. De fiecare dată când am 
aprobat bani publici, Primarul i-a folosit personal să-şi facă campanie electorală. Ieşeau 
persoanele cu pachete şi spuneau: “uitaţi ce ne-a dat ăsta, voi ce ne daţi?”. “Ăsta ce ne-a dat”, 
parcă le-a dat din banii lui măsa – citez dintr-un clasic, citez dintr-un clasic aici – “parcă a dat 
din banii lui măsa”. Ei, nu se poate aşa ceva! Din bani publici trebuie date public şi să se spună 
treaba aceasta. Nu spun să facă campanie electorală. După aceea ieşim printre necăjiţi şi ne dăm 
mari cocoşi că am rezolvat problemele. 

Dl.Viceprimar Marcel Morar 
Este un tabel nominal, cu beneficiari de ajutor social şi aşa cum aţi văzut în nota de 

fundamentare a proiectului de hotărâre şi înainte şi în acest moment sunt persoane care au 
meritat să beneficieze de acest ajutor social, dânşii au semnat pentru aceste tabele. Tot 
evenimentul a fost un eveniment public, se ştia de multe zile înainte şi locaţia unde se vor da 
aceste ajutoare şi cine urmează să primească, inclusiv presa ştia, fiindcă inclusiv presa m-a sunat 
şi presa a fost de faţă la acel moment şi la acel eveniment.  

Faptul că cineva vă întreabă pe dumneavoastră domnule consilier, dacă dumneavoastră 
daţi ceva sau nu, nu este vina Primarului că dumneavoastră daţi sau nu ceva. 

Dl.Ţonea Vasile 
Dar el a dat! El le-a dat, nu Consiliul. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Da, Primarul. Nu Primarul a dat, Consiliul local a dat prin votul dumneavoastră sau poate 

nu prin votul dumneavoastră, dar oricum sigur prin votul nostru, noi am dat ceva, iar în nici într-
un caz nu puteţi spune că aceste ajutoare date cu ocazia Sărbătorilor de Paşti sunt marcate de un 
eveniment electoral oarecare sau anume. 

Dl.Ţonea Vasile 
Au perspective. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Nici într-un caz! Aşa cum este şi legea pe care încercaţi dumneavoastră să o promulgaţi, 

ceea ce se dă cu o zi înainte, nu este ajutor de sărbători, ci este ajutor electoral…Deci, în nici un 
caz noi nu amestecăm lucrurile. 

Din punctul meu de vedere acest tabel - şi poate să confirme şi doamna şefă de la 
Serviciul social, nu face decât să înglobeze semnăturile celor care au beneficiat de aceste 
ajutoare sociale. Dacă dumneavoastră vi se pare anormal ca nişte persoane absolut nevoiaşe, cu 
ajutor social să beneficieze de ajutor din partea Primăriei, a Consiliului local prin bunăvoinţa 
dumneavoastră cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, este problema dumneavoastră cum judecaţi acest 
fapt. Din punctul nostru de vedere, considerăm că acest lucru este şi perfect legal, şi perfect 
intemeiat  şi absolut normal. 

Dl.Ţonea Vasile 
Nici nu pot să cred altfel, din punctul dumneavoastră de vedere. 
D-na Ivan Elena 
Vreau să aduc la cunoştinţa domnilor consilieri, poate dânşii nu cunosc, în ziua 

premergătoare zilelor de Paşte, deci respectiv joia, de la ora 10 până la ora 7 după-masa, colegii 
mei ai stat la cantina de ajutor social şi au împărţit aceste pachete. Presa a fost prezentă, a filmat, 
mă rog mi-a luat interviu, se poate verifica la posturile care au fost atunci acolo. Deci, noi le-am 
dat la oamenii chiar care sunt acolo.  

Într-adevăr este omisiunea mea şi poate este greşeala mea că nu am pus colegii care au 
întocmit aceste tabele - şi care le-au făcut să le semneze şi la fel să le semnez şi eu dar, asta se 
poate face. 
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D-na Mermezan Ana Elena 
Putem să retragem de pe ordinea de zi această hotărâre? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu. 
Dl.Ţonea Vasile 
Să o amânăm. Nu am spus să se retragă de pe ordinea de zi ci să se amâne. 
Dl.Ghergan Florian 
Am spus să se amâne până la următoarea şedinţă. Amânarea este o hotărâre pe care o 

poate da Consiliul. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot, cine este pentru amânarea acestui proiect? 

S-a votat cu  7 voturi pentru  
(dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  

                                                Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                                Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu Simion) 

Cine este împotrivă? 
 S-a votat cu 12 voturi împotrivă 

(Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateucă Mădălina, Birău Mircea, 
Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana Elena, David Ioan, Oană Nicolae Dorin,  
Cuiava Dorel, Panduru Carol, Morar Nicolae Marcel, Costa Cosmin Cristian) 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, amânarea a căzut. 
D-na Mermezan Ana Elena 

 A căzut.  
            Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                      7 abţineri  (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  

                                        Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                       Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu                                                  

                                      Simion) 

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

                      7 abţineri  (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  

                                        Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                       Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu                                                  

                                      Simion) 

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

                      7 abţineri  (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  

                                        Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                       Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu                                                  

                                      Simion) 

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

                      7 abţineri  (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  

                                        Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                       Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu                                                  

                                      Simion) 

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

                      7 abţineri  (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  
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                                        Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                       Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu                                                 

                                      Simion) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                      7 abţineri  (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  

                                        Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                       Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu                                                  

                                      Simion) 

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

                      7 abţineri  (dl.Ţonea Vasile, dl. Ghergan Florian, dl. Moş  

                                        Ovidiu, dl.   Lazăr Danil, dl. Oancea Nicolae  
                                       Florin, d-na Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu                                                  

                                      Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.120/2011 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii de 

finantare nerambursabila de la bugetul general al Municipiului Deva asociatiilor / fundatiilor / 
organizatiilor cu personalitate juridica, care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine 
realizarea unor obiective de interes public local;      

Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisi de cultură a avizat favorabil.  
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.121/2011 
 

Punctul 5   
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui 
spatiu apartinand Centrului de zi nr.2 Deva, situat pe strada Scarisoara nr.3 Deva, din domeniul 
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public al judetului Hunedoara si in administrarea Consiliului judetean Hunedoara in domeniul 
public al Municipiului Deva si in administrarea Consiliului local al municipiului Deva;       

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
Înscrieri la cuvânt? 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
Nu este trecută comisia aici. 
Dl.Ghergan Florian 
Nici o problemă. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Dar nu trebuia. 
Dl.Ghergan Florian 
Am întrebat consilierii şi s-a discutat şi eu am spus că este favorabil, deci nu este nici o 

problemă. 
        D-na Mermezan Ana Elena 
 Domnule Ghergan, nu era nevoie. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Comisia poate să discute orice alt proiect. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Doamna Preşedinte, comisia poate să pună în discuţie şi alte puncte de pe ordinea de zi 
care nu au fost trecute de către organizatori la comisie. Am spus că este favorabil.  
        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.122/2011 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea alocarii de la 
bugetul local a sumei de 34500 lei in vederea acordarii de cadouri in bani angajatilor in 
beneficiul copiilor minori cu ocazia zilei de 1 iunie – ziua copilului 2011;       

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

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.123/2011 
 

Punctul suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind denuntarea unilaterala a 
Contractului nr.14398 din 28.04.2011 incheiat cu SC Drumuri si Poduri SA pentru executarea 
lucrarilor de intretinere si reparatii strazi, alei carosabile, trotuare si drumuri de pe raza 
municipiului Deva in anul 2011 pana in data de 19.08.2011;       

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

 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Vreau să mulţumesc din partea executivului, iniţiatorului – sper că nu-i fac un deserviciu 
că spun acest lucru, fiindcă s-a preocupat de această problemă şi fiindcă până la urmă deşi am 
mai încercat şi data trecută să iniţiem un proiect de hotărâre dar nu aveam toate datele la 
îndemână, dânsul s-a preocupat aşa cum spuneam de această problemă şi ne-a pus la dispoziţie 
toate datele necesare pentru a putea denunţa unilateral acest contract total defavorabil 
municipului Deva. Îi mulţumesc din partea executivă domnului consilier Moş. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.124/2011 
 

Diverse 
 D-na Mermezan Ana Elena 
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 Am eu o problemă. Nu s-a terminat şedinţa. În urma solicitării pe care am făcut-o către 
aparatul administrativ al Consiliului local, am cerut o situaţie cu toate firmele la care Consiliul 
local este asociat. Am primit numele asociaţilor. În şedinţa trecută nu se ştia cine este 
reprezentantul din partea Consiliului local. 

Am să vă citesc şi dumneavoastră. La SC Urban Construct din partea Consiliului local 
este dl.Szots Ludovic. La SC PUBLISERV GOSCOM au fost desemnaţi dl. David Ioan şi dl. 
Panduru Carol şi dl.Birau Mircea. La DE DOMO CONSTRUCT SRL dl.Crai Pompiliu.            
La SC APAPROD SA DEVA d-na Viorica Nicula şi la SC TIPS DEVA SRL d-nii Oancea 
Florin, Ioan Petru Albu şi Iovan Ionel Visinel. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cine este firma Tips? 

D-na Mermezan Ana Elena 
            Nu ştim cine este Tips SRL. Vă spun eu că am aici. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cine este firma aceea? 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 
  Să ne spună domnul Oancea că este reprezentant al Consiliului local. 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Staţi că le am aici. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Domnule consilier Oancea, ne puteţi spune cu ce se ocupă firma Taips? A întrebat 
domnul Ghergan. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin  
 Vă spun în particular. Se spune Tips nu Taips. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Nu am apucat să vă exact titulatura. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Este firma în care are şi domnul Mircia Muntean un apartament, în bloc. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 

 Domnule consilier, întrebarea era cu ce se ocupă firma. 
Dl.Ţonea Vasile 
Lăsaţi-l că după aceea spune prea mult. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 

 Acolo are şi domnul Muntean un apartament. 
 Dl.Ghergan Florian 
 La construcţia de apartamente. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Nu am cerut prea mult, nu suportă atâtea adevăruri. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Da. 

Dl.Ghergan Florian 
Şi aia este firma noastră, firma cu Consiliul? 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Consiliul este băgat cu terenul. 
Dl.David Ioan 
Am omis două societăţi la care Consiliul local este acţionar 100%. Este vorba de … 
D-na Mermezan Ana Elena 
Apaserv si Calor. 
Dl.David Ioan 
Apaserv şi S.C. Calor, ambele în faliment. 
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Dl.Ghergan Florian 
Felicitări! 
Dl.David Ioan 
Acum, în ce priveşte Publiserv Goscom, ştim că este în faliment, ştim că este. Eu propun 

antrenarea răspunderii administratorilor. Deci, am constatat că este în faliment, a rămas gaura la 
bugetul local, o lasăm în pace. La fel cu Calor, la fel cu Apaserv. Cu Apaserv s-a întâmplat un 
lucru foarte deranjant. Baza de producţie a fost vândută, situaţie în care actualul Apaprod nici 
măcar nu s-a interesat de licitaţie pentru a prelua baza şi a păstra de fapt atelierul acolo unde este.  

Dl.Ghergan Florian 
De ce nu s-a interesat Consiliul? 
Dl.David Ioan 
Sunt nişte lucruri care trebuie cineva să întrebe. Noi ne dăm acordul, hotărâm dacă doriţi 

prin hotărâre de consiliu, putem iniţia o asemenea hotărâre, dar trebuie făcut  limpede… 
Dl.Ghergan Florian 
Să vedem ce este acolo. 
Dl. David Ioan 
Cu ordine, să vedem ce este acolo, vorba domnului Ghergan. Mă bucur că pentru prima 

dată în ziua de astăzi suntem de acord domnule Ghergan sau mă înşel oare?! 
Dl.Ghergan Florian 
Am avut multe puncte la ordinea de zi în care am fost de acord. 
Dl.David Ioan 
Deci, sunteţi total de acord cu mine. 
Dl.Ghergan Florian 
Mai ales la Apaserv să vedem ce este acolo. 
Dl.David Ioan 
Mai ales la Apaserv, sigur că da. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Eu vreau să vă informez că în cererea pe care am făcut-o,  am cerut şi situaţia financiară a 

acestor firme la data de 31 decembrie. Deoarece s-a prelungit termenul de depunere a bilanţurilor 
am primit doar două situaţii financiare. După ce le voi primi complete, vi le voi supune atenţiei 
dumneavoastră să le analizăm şi să luăm anumite măsuri care se mai pot lua la aceste firme care 
au intrat în faliment şi care probabil au adus prejudicii Consiliului local.  

Dl.Ghergan Florian 
De acord. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 12 mai 2011 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

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

 


