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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 21 aprilie  2011  în şedinţa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.698/2011. 

La şedinţa au participat urmatorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateuca Madalina,Birau Mircea, Borca 

Tiberiu, Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana Elena, Mos Ovidiu, David Ioan, Oana 
Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol, domnul Primar Mircia Muntean, 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 ca şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 13 
consilieri, şi-a anunţat absenţa dl Ghergan Florian, dl Tonea Vasile, dl Dobrean Robert, 
d-na Chisota Roxana, dl Borbeanu Simion, dl.Lazar Danil, dl Costa Cosmin.  

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
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 
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 acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al 
Municipiului Deva, cultelor religioase române cu personalitate juridică care 
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective 
de interes public local;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 

S-a votat cu 13 voturi pentru. 
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NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi la punctul 1 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.   
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 
de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva, cultelor 
religioase române cu personalitate juridică care desfăşoară activităţi nonprofit menite să 
sprijine realizarea unor obiective de interes public local.    

D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura 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 13  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.89/2011 
Diverse 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Cine a făcut convocarea comisiei astăzi, cu hotărârea care a fost adoptată? 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Eu am dat dispoziţia şi prin intermediul compartimentului programe s-a convocat. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să fie sancţionat cel care a făcut-o. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Este domnul aici, pe care l-am şi întrebat de ce nu aţi fost dumneavoastră 
chemat şi mi-a dat un răspuns pe care vă rog să-l ascultaţi. 
 Dl.Mihai Varga 
 V-am sunat şi mi-aţi spus că sunteţi exact în momentul acela în altă parte. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Pe mine nu m-aţi sunat. Haideţi să vedem, luaţi telefonul. 
 Dl.Mihai Varga 
 V-am sunat, am sunat de pe telefonul de la birou. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Haideţi să rezolvăm pe loc această problemă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cereţi numărul de telefon că nu poate să rămână… 

 Dl.Mihai Varga 
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Poate este greşeala mea. Am văzut Kovacs un număr de telefon şi mi-a spus că 
este în altă şedinţă în altă parte. 

Dl.Kovacs Francisc 
Nu am avut nici o şedinţă astăzi, nu am fost plecat. 

 Dl.Mihai Varga 
Înseamnă că este o greşeală. Eu am găsit alt Kovacs la numerele de telefon.  
Dl.Kovacs Francisc 
Alaltăieri l-aţi găsit pe Kovacs care trebuia. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu a fost nici o intenţie rea, pentru că ştiţi ce s-a întâmplat acolo? Probabil că-şi 

cere scuze şi asta cred că ar fi de rezolvat. Şi eu am fost prezent acolo, toţi am fost 
prezenţi şi niciunul nu a avut interes pentru că nu au fost bani. Ştiţi că adevărata şedinţă 
va fi acum în mai şi în iunie când se votează rectificare. De ce? Pentru că am prins toţi 
banii, cheltuielile obligatorii pe care Guvernul …. Până astăzi Drumurile Judeţene la ora 
13.15 - că de aceea a intrat doamna Viorica înăuntru aici să-i semneze ultimele 
documente – până la ora 13 noi nu am putut face nici o plată, nici cu contract pentru că 
abia după eşalonarea cu Drumurile am intrat în permisivitatea legii de a putea demara 
proiectul de buget. Atunci, de aceea niciodată nu am spus în şedinţa trecută, când am 
votat bugetul “aduceţi aici îmbunătăţire sau mutaţi fondul” că ştiam că oricum nu o să 
puteţi plăti nimic absolut în anul acesta până nu ne conformăm legii să plătim datoriile 
trecute. Astăzi le-am plătit. Mâine nu putem face plăţi că suntem sub interdicţia 
Guvernului până în 24. În 24 este a doua zi de Paşte, nu se pot face plăţi, pierdem două 
zile şi abia din 27… Deci, într-un cuvânt, eu ştiam că de la 1 mai, după 1 mai vom putea 
intra în adevăratul buget, care în 26 mai intrăm în comisii să-l rectificăm şi acolo sigur 
va trebui să ne batem fiecare dintre dumneavoastră pentru toate sumele, abia din 
jumătatea anului. Acesta este motivul pentru care nu m-am bătut cu nimeni pentru 
buget, pentru că am fost până astăzi obligaţi să plătim restanţele. Bugetul pe care-l 
avem anul acesta, acela scos pe care l-aţi văzut, doar în luna mai ne rămâne ceva de 
plătit, atât, că în iunie deja noi lucrăm să vă oferim deja proiectul de buget pentru iulie, 
august, septembrie încolo. Acesta a fost motivul, pentru că nimeni nu a zis nimic.  

În mai dacă aveţi probleme de biserici, vă rog mult să ţinem cont de treaba 
aceasta. Dacă aveţi probleme de sport, de cluburi, să veniţi toţi. Am lăsat la sport 500 
de milioane. Ce să împărţim? Şi la culte din 5 miliarde cât aţi propus s-a mai tăiat 1 
miliard şi au rămas 4 că şi aşa nu le puteam cheltui, că în luna mai nu ai cum le cheltui. 
Chiar dacă le aprobaţi astăzi abia îi plătim în luna mai pe toţi. În luna mai vă rog să 
veniţi, dacă doriţi să prindeţi 10 miliarde, 10 miliarde să prindeţi la biserici sau 15 
miliarde sau oricât că putem, bani avem dar nu am putut, nu am avut procedură pentru 
că legea nu ne-a permis. Astăzi am reuşit cu domnul Munteanu Viorel să fac ultima 
eşalonare la Drumuri, de 7 miliarde împărţit pe 3 luni şi în urma avizului dat putem face 
şi noi o plată. Eu vă spun cu maximă transparenţă şi nu există nici o suspiciune pe linia 
asta a bugetului. De acum înainte da, puteţi să mă atacaţi. 

Dl.Kovacs Francisc 
Eu nu suspectez pe nimeni. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dar, să-şi ceară scuze atunci. 
Dl.Mihai Varga 
Îmi cer scuze. Eu am sunat pe domnul Kovacs, era între domnul Pogocsan şi 

domnul Moş pe aceeaşi listă. Am sunat şi am vorbit cu domnl Kovacs. Poate nu-i 
dânsul! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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Păi nu, că asta nu se poate că îi sau nu-i. Domnul Kovacs îţi dă numerele 
primite, tu verifici numărul transmis. Tu ştii numărul tău. Dacă nu-l ştii din cap suni şi ce 
număr avem la programe. şi te uiţi dacă a intrat. Trebuie să-i apară pe ecran, nu?! 

Dl.Mihai Varga 
Îmi cer scuze dacă cumva este greşala mea. Am vorbit cu Kovacs pe numărul de 

telefon, lângă Pogocsan şi domnul Moş. Erau trei consilieri. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ne iertaţi domnule Kovacs dar vă rugăm frumos şi vă susţinem. Oricum noi în 

comisie nu am făcut altceva decât am pus în mod egal.   
Dl.Kovacs Francisc 
Eu nu suspectez pe nimeni. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am înţeles, este o chestie neplăcută şi mai neplăcută pentru mine că a trebuit să 

merg eu ca să am cvorum. Fără mine nu era… 
Dl.Panduru  Carol 
Vă doresc Sărbători fericite! 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Sărbători fericite! Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost 
epuizate şi  

declar închise lucrările şedinţei.  
 

 
 
 

Deva, 21 aprilie  2011 
 
             Preşedinte de şedinţă, 

         Consilier,            Secretar, 
Pogocsan Ferdinand       Jr. Augustin Socol 

 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


