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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 29 aprilie  2011  în şedinţa  ordinară  
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.715/2011. 

La şedinţa au participat următorii: 
Kovacs Francisc, Cioroagă Miron, Mateucă Mădălina, Birău Mircea, Borca Tiberiu, 

Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu, David Ioan, Oană Nicolae 
Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru Carol, Dobrean Robert, Chişotă Roxana, Lazăr Danil, 
Oancea Nicolae Florin, Borbeanu Simion, domnul Primar Mircia Muntean, 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.           
  Ordinea de zi este următoarea: 

1. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Cuiava Dorel; 

                        Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Panduru Carol; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Oană Nicolae Dorin; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului David Ioan; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

5. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.230/2008, privind alegerea comisiei 
de validare, ulterior modificata;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului 

Deva al doamnei Breazu Maria; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

7. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului 
Deva al domnului Iacob Petru Florin; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului 

Deva al doamnei Mladin Mariana; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

9. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului 
Deva al domnului Sturza Alexandru; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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10. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind            
organizarea comisiilor de specialitate, ulterior modificată; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean  
11. Aprobarea situatiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a 

procesului-verbal de inventariere pe anul 2010; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

12. Aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate 
al Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice din subordinea 
Consiliului local Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al municipăiului Deva in 

consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de 
pe raza municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor – P.A.A.R. – in 

municipiul Deva pe anul 2011; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

15. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior 
modificata si completata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.427/2003, cu 

modificarile ulterioare; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

17. Aprobarea inchirierii catre fostii chiriasi a unor suprafete locative cu 
destinatia de locuinte, situate in imobilul ANL1 din Deva, Aleea Motilor 
nr.2A; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Adoptarea unor masuri in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri, 

destinate inchirierii, situate in imobilul ANL2 din Deva, str.Mihai Eminescu, 
bloc T1; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Adoptarea unor masuri in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri, 

destinate inchirierii, situate in imobilul ANL1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

20. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.473/2003, cu 
modificarile ulterioare; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Rezilierea contractului de inchiriere nr.10023/19.12.2006 incheiat intre 

Municipiul Deva si Trif Zaharie –Florin pentru locuinta situata in Deva, 
str.O.Goga nr.9; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior 

modificata; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

23. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului nr.256/2010; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

24. Aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporara a domeniului public 
si privat al municipiului Deva in vederea amplasarii de terase sezoniere; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.33/2007; 
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
26. Constatarea incetarii contractului de concesiune nr.70/2002 incheiat intre 

Municipiul Deva si SC Publiserv Goscom SA; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

27. Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 
nr.366/2010; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
28. Abrogarea Hotararilor Consiliului local al municipiului Deva nr.196/2009 si 

369/2009, ulterior modificate; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

29. Modificarea Anexei nr.3 la Hotarea Consiliului local nr.470/2008 privind 
aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de 
locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita 
tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 15/2003, ulterior modificata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
30. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unui 

teren in suprafata de 9 mp.; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

31. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 7,5 mp., situat in Deva, 
B-dul Iuliu Maniu, intre Bl.4 şi Bl.5 din domeniul privat al municipiului Deva, 
in favoarea SC Dobpres SRL Deva;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
32. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local Deva nr.128/2002 pentru 

modificarea Hotararii Consiliului local nr.336/2001 privind stabilirea si 
sanctionarea contraventiilor la unele norme de convietuire sociala, ordine si 
liniste publica, comert, transport, gospodarire, curatenie, salubritate, 
intretinere si conservare a mediului in municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
33. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local Deva nr.413/2008 

privind aprobarea noului Regulament de inchiriere pentru parcarile 
neacoperite sau acoperite cu copertina din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
34. Participarea Municipiului Deva la constituirea Asociatiei „Cluster Regional 

Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor – Regiunea Vest Romania” 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta 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. Ţonea Vasile. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
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 şi 
al serviciilor din subordinea Consiliului local 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand 
În continuare dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 22 martie 2011, 01 aprilie 
2011, însoţite fiecare 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, republicată, cu modificările şi completările 
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 ale 
şedinţelor Consiliului local din data de 22 martie 2011, 01 aprilie 2011, însoţite fiecare de 
un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra 
conţinutului acestora.  
  
 

Sinteza procesului-verbal din 22 martie 2011 
 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului 
nr.538/2011, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 2 puncte. S-a adoptat 1 hotarare, 
respectiv Hotararea nr.76. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această 
dată nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în sedinta din data 22 martie 
2011.  
 

Sinteza procesului-verbal din 01 aprilie 2011 
 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin Dispoziţia Primarului 
nr.564/2011, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 14 consilieri din numărul total de 17 consilieri in functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 7 puncte si un punct suplimentar. S-au 
adoptat 8 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.77 - 84. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu 
a formulat până la această dată nici o obiecţie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în 
sedinta din data 01 aprilie 2011.  
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 22 martie 

2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 22 martie 2011, se aprobă cu  19 voturi 

pentru. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 01 aprilie 

2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 01 aprilie 2011 se aprobă cu 19 voturi 

pentru. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Domnule Preşedinte, îmi cer scuze că intervin în acest moment înainte de a da 

cuvântul  domnului Primar pentru a  prezenta ordinea de zi, dar cred că este important să 
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aduc la cunoştinţa domnilor consilieri, domnului Primar câteva informaţii pe care le-am 
primit în succesiunea lor, astfel încât analizându-le dumneavoastră să luaţi decizia 
corectă. 

Domnule Preşedinte, domnule Primar, doamnelor şi domnilor colegi, Primăria 
Municipiului Deva la data de 31 martie 2011 solicita Organizaţiei Municipale Deva a 
Partidului Naţional Liberal să clarifice situaţia persoanelor înscrise pe listele de consilieri 
care au câştigat pe poziţiile de supleanţi a Partidului Naţional Liberal  respectiv 
persoanele aflate la poziţiile 14, 15,16,18, 19, 21, 22, 23, 24 din lista candidaţilor depusă 
pentru Consiliul local al municipiului Deva, deoarece nominalizarea persoanelor făcută de 
către Organizaţia Municipală Deva sare aceste persoane şi în adresa trimisă figurează 
poziţiile 13, 17, 20 şi 25 de pe lista de candidaţi. 

De asemenea, solicitam să ne confirme în scris sub semnătura, conducerii 
judeţene a Partidului Naţional Liberal că aceste persoane fac parte din Partidul Naţional 
Liberal. La această adresă trimisă de către Primăria Municipiului Deva la data de 
06.04.2011 Organizaţia Municipală Deva a Partidului Naţional Liberal într-o adresă 
semnată de Preşedintele acestei organizaţii, ne comunică următoarele: “nominalizarea 
persoanelor care urmează să fie validate în funcţia de consilieri locali s-a făcut în 
conformitate cu art.9 pct.3 din Statutul P.N.L.”. Doamnelor şi domnilor colegi consilieri, 
mai ales care nu sunteţi membrii ai Partidului Naţional Liberal, vă informez că Statutul  
PNL la pct.9 cu 3 se referă la … 

Dl.Borbeanu Simion 
Nu ne interesează! 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Se referă la orice persoane care au împlinit vârsta de 18 ani poate deveni membru 

simpatizant al P.N.L. fără nici o discriminare dacă îndeplineşte următoarele condiţii… Nu 
există nici un subpunct cu cifra 3 … 

Dl.Borbeanu Simion 
Domnule Preşedinte, vă rog să-l opriţi! Nu ne interesează poveştile astea!  
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
Există doar subpuncte ce ţin de lideri. Din acest punct de vedere considerăm că 

cel puţin o jumătate din informaţiile trimise de către Organizaţia Municipală Deva nu 
corespund realităţii. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Un moment, să-l ascutăm. 
Dl.Borbeanu Simion 
La Diverse poate să discute ce vrea. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel  
La adresa noastră ni se răspunde şi de către Secretariatul General al Partidului 

Naţional Liberal care încearcă oarecum să clarifice inadvertenţele existente dar, şi 
această adresă pe care am primit-o în 12.04.2011, această adresă cuprinde informaţii 
care sunt cel puţin contradictorii dacă nu, cineva poate mai priceput în ştiinţele juridice, le 
poate clasifica că ţin de latura falsului în declaraţii. Deci, ni se spune că la poziţiile 18 şi 
21 domnul Oprean Nicolae  şi doamna Filip Vasu Lia Mlădiţa au renunţat la calitatea de 
membru  din motive de incompatibilitate, iar la poziţiile 22 şi 24, domnii Drăgulesc Dorel şi 
Cubineţ Ştefan, au renunţat la calitatea de membru din motive că şi-ar fi dat demisia din 
P.N.L..  

Domnule Preşedinte, domnule Primar, în contradictoriu cu cele afirmate în adresa 
Secretarului General al Partidului Naţional Liberal în care ni se spune că doamnele  
Breazu Maria şi Mladin Mariana, domnii Iacob Petru Florin şi Sturza Alexandru sunt 
desemnaţi în mod legal, vreau să vă informez că se poate aprecia că persoanele 
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nominalizate nu au fost desemnate în mod legal şi pot să adeveresc această afirmaţie, 
domnule Preşedinte vă rog şi pe dumneavoastră şi domnule Primar, vă pun la dispoziţie 
declaraţiile celor patru persone respective Oprean Nicolae, Filip Vasu Lia Mlădiţa, 
Drăgulesc Dorel şi Cubineţ Ştefan care sub mărturie olografă atestă faptul că sunt 
membri ai Partidului Naţional Liberal, iar situaţia de incompatibilitate înţeleg să şi-o 
asume în momentul în care ajungând consilieri pe listele Partidului Naţional Liberal. Au 
termen de 15 zile să se hotărască pentru una dintre variantele care-i pun în situaţia de 
incompatibilitate.  

Astfel încât, domnule Primar, domnule Preşedinte, din punctul meu de vedere aş 
putea aprecia că persoanele – aşa cum am mai spus – nominalizate nu sunt desemnate 
în mod legal şi că în acest moment nu se poate accepta validarea mandatului de consilier 
a persoanelor prezentate în referatele existente, astfel încât domnule Primar vă solicit, 
analizând această situaţie, să retrageţi de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre de la 
punctele 1 la 10. 

Dl.Borbeanu Simion 
Domnule Preşedinte, nu ne interesează punctul de vedere al domnului Morar. 

Deci, vă rog să… 
Dl.Primar Mircia Muntean 
În acestă situaţie, fiind iniţiatorul celor 10 proiecte de pe ordinea de zi cer 

retragerea lor, fiind toate 10 sub semnătura Primarului Municipiului Deva. Conform legii, 
şi cunoaşteţi,  consilieri pot să iniţieze în nume personal aceste proiecte mai departe.  

În continuare aş dori ca secretariatul să se ocupe şi să facă plângere penală 
Preşedintelui Partidului exact după modelul situaţiei de la Botoşani unde în urma 
cercetărilor pentru fals şi uz de fals a dus la trimiterea în judecată a Preşedintelui Senator 
Curcanu Ioan din Botoşani. Asemenea caz se întâmplă şi aici, fals în declaraţii. 

Aş mai vrea să-l întreb pe domnul Cubineţ, aţi semnat vreun act de renunţare, 
domnule Cubineţ? 

Dl.Cubineţ Ştefan 
Nu, nu am semnat! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Drăgulescu, aţi semnat vreun act de renunţare? 
Dl.Drăgulescu Dorel 
Nu am semnat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu aţi semnat! Deci, în situaţia aceasta îmi retrag cele 10 puncte de pe ordinea de 

zi urmând ca celelalte să se dezbată în şedinţă în continuare. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Preşedinte, mi se pare corect ca atunci când luaţi un punct de vedere, să 

luaţi în integritatea lor, deşi nu este doar  punctul de vedere al domnului viceprimar Morar, 
este şi un punct de vedere al meu, după care domnul Primar se pronunţă. 

Stimaţi colegi consilieri locali, mă adresez în primul rând dumneavoastră dar şi 
mass-mediei. Cei patru consilieri care au fost excluşi, dar şi cei patru care urmează a fi 
validaţi, au fost aleşi pe listă de partid, nu au fost aleşi uninominal şi vă prezint o adresă 
înaintată Consiliului local al municipiului Deva şi semnată de către Secretarul General al 
Partidului Naţional Liberal, domnul Radu Stroe, care spune următoarele: “prin prezenta în 
temeiul art.9, alin.2, lit. h1 din Legea nr.393/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
introdus prin art. 1, pct.3 din Legea nr. 249/2006, vă solicităm să constataţi încetarea de 
drept a calităţii de consilieri locali a domnilor Cuiava Dorel, David Ioan, Oană Nicolae 
Dorin, Panduru Carol având în vedere că şi-au pierdut calitatea de membri ai Partidului 
Naţional Liberal. În egală măsură în conformitate cu art.96 din Legea  nr. 67/2004 cu 
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modificările şi completările ulterioare, numele persoanelor din rândul listei de candidaţi 
care urmează să ocupe posturile vacante sunt: Breazu Maria, Iacob Petru Florin, Mladin 
Mariana, Sturza Alexandru, toţi membri ai Partidului Naţional Liberal, Filiala Judeţului 
Hunedoara”, semnat Secretar General Radu Stroe din partea Partidului Naţional Liberal. 

Din punctul nostru de vedere, este decizia Partidului Naţional Liberal de a stabili 
cine urmează a fi validat. Vă rog, domnule Secretar, să luaţi act de ceea ce am prezentat 
eu. În egală măsură domnul Muntean ca iniţiator poate să propună retragerea celor 10 
puncte de pe ordinea de zi, dar vă precizez că primele 4 puncte de pe ordinea de zi care 
prevăd constatarea de drept a mandatelor de consilieri locali a celor patru persoane ţine 
de o lege specială, Legea nr. 393. Dumneavoastră, domnule Secretar, aţi informat şi în 
urmă cu câteva săptămâni în plenul şedinţei de consiliu acest lucru, astăzi este o şedinţă 
ordinară, toţi consilierii au luat act că cei patru nu mai sunt membri ai Partidului Naţional 
Liberal deci, ca atare, îşi pierd calitatea de consilieri locali, şi vă rog să consemnaţi în 
procesul – verbal şi să se întocmească hotărâre de consiliu proforme pentru punctele 1, 
2, 3 şi 4 prin care cei patru şi-au pierdut calitatea de consilieri locali. În rest, domnul 
Mircia Muntean, de la punctul 5 poate pe Legea nr. 215 să-şi retragă ca iniţiator ce 
proiect de hotărâre doreşte. Vă mulţumesc. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Stimaţi colegi, aşa cum mă aşteptam, în caracterul constant de încălcare a 

normelor legale Partidul Naţional Liberal nu se dezminte, îşi menţine poziţia, nu ţine cont 
de Statut, nu ţine cont de lege, nu ţine cont de nimic. Legea spune clar că pentru postul 
vacant, următorul de pe lista validată urmează să fie chemat în faţa consiliului local unde 
urmează să se pronunţe “sunt incompatibil, nu accept să fiu eu”, următorul de pe listă, 
următorul de pe listă, nu ajungem direct la  poziţia 25. Dar, nu mă miră poziţia! Exact cum 
s-a procedat când ni s-a judecat nouă contestaţia cu încălcarea  tuturor drepturilor 
noastre, garantate de către Constituţia României, dreptul sfânt la apărare, care ni s-a 
încălcat nouă pentru a fi excluşi, ca să se ajungă la ceea ce noi am spus de la bun 
început, ţelul era excluderea domnului Mircia Muntean şi a celor doi viceprimari din P.N.L. 
şi din consiliu, să scape, să poată acapara puterea în consiliul local. 

Drept pentru care, cu privire la ceea ce a spus domnul Primar, ca iniţiator a celor 
10 puncte de pe ordinea de zi este singurul în măsură să hotărască. Dacă dânsul a 
dispus, a pronunţat  retragerea  de pe ordinea de zi, noi nu mai avem ce discuta. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
O singură precizare. Legea spune expres “în prima şedinţă ordinară, Primarul sau 

Secretarul sunt obligaţi să constate şi să prezinte raportul constatator consiliului local prin 
care se constată încetarea de drept a mandatelor de consilieri locali”. Deci, domnule 
Primar sunteţi obligat de lege să faceţi constatarea, dacă nu este abuz în serviciu. Nu 
este o noutate pentru dumneavoastră. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dacă-mi permiteţi, tot ca să vă spun … 
Dl.Borbeanu Simion 
Suntem la Tribunal acum? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu te-am întrerupt, te înscrii la cuvânt şi când ţi se dă cuvântul vorbeşti! Când ţi se 

dă cuvântul vorbeşti! Nu discutăm! 
Ceea ce a spus domnul Oancea, să se constate, s-a constatat de acum 4 

săptămâni cum a recunoscut dânsul. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Şi de ce mai votaţi atunci? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Prin raportul Primarului şi Secretarului, ceea ce a spus legea. Dar, să spună 
domnul Oancea unde scrie în lege că hotărârea se votează, nu se votează, cum se 
procedează ?! Unde avem în textul legal? 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Ne explică domnul Secretar. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Şi atunci mai discutăm. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Îl rog pe domnul Secretar al municipiului Deva să ne prezinte. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să ne arate expres. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Şi să ne lămurească. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să ne arate expres unde, unde scrie în  textul de lege! 
 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnilor, să pornim de la punctul referitor la retragerea de către iniţiator al 

primelor 10 puncte de pe ordinea de zi. Este foarte clar, iniţiatorul este singurul în drept 
să retragă punctele de pe ordinea de zi, fără nici un vot, fără nici o altă consultare în 
prealabil. 

A doua chestiune a problemei care se ridică, raportul constatator a fost prezentat 
în data de 01 aprilie. Din acel moment consiliul local a funcţionat cu un număr de 17 
consilieri. 

Dl.Borbeanu Simion 
Ei au votat.  
Dl.Sturza Alexandru 
Anulaţi toate hotărârile luate! 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu ştiu în ce calitate…Hotărârile au fost valabile cu excepţia a două hotărâri pentru 

care am formulat obiecţiuni şi le-am înaintat Prefecturii în vederea analizării. 
În ceea ce priveşte Statutul aleşilor locali, Legea nr.393, aceasta prevede foarte 

clar că această constatare se face fie la solicitarea Primarului în prima şedinţă ordinară, 
fie la solicitarea oricărui consilier. Deci, problema rămâne deschisă cine solicită şi cum se 
va înscrie pe ordinea de zi în şedinţă ordinară. 

Alte probleme dacă mai aveţi, vă stau la dispoziţie. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Preşedinte, cred că lucrurile sunt încheiate. Este încă o dată dreptul meu 

să afirm foarte clar, conform procedurilor de la Botoşani, se va face plângere penală 
Preşedintelui Partidului Naţional Liberal cel care a semnat fals împotriva celor două 
declaraţii ale colegilor noştri  de drept de a fi membri ai Consiliului local în municipiul 
Deva, în speţă domnul Drăgulescu Dorel şi Cubineţ. 

Ca urmare, domnule Oancea, ştiu că de 6 ani nu cunoaşte legea, că deşi şi-a pus 
cravată şi şi-a schimbat tricoul până la genunchi, nu reuşeşte nici acum să se 
stăpânească. Eu salutându-l cu “Hristos a înviat!” el salutându-mă cu “abia aştept să pleci 
din birou acesta, abia aştept să pleci”, disperat. Mergeţi înăuntru domnule Oancea, dacă-l 
doriţi atât de mult! 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
În 2012, în 2012! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Eu nu v-am contrat, fiţi calm, păstraţi-vă negreala, că sunteţi negru de supărare. 
Ca urmare, eu îmi retrag, fac plângere penală Preşedintelui. Dânsul ştie legea şi la 
următoarea şedinţă va iniţia în nume personal după care îi voi face şi lui plângere penală 
dacă nu clarifică situaţia celor doi. Are manevra în sânge, ştie prin culise cum să-i 
întâlnească, cum să spună că este viitorul primar. Eu îi doresc, v-am spus, succes şi 
Dariane şi firmelor falimentare din jurul municipiului nostru. Sper să ducă mai departe 
mesajele acestea pozitive şi noi vom trăi în continuare şi vom funcţiona aşa cum o facem 
de 1 an şi 6 luni de când dânsul a perturbat Consiliul local şi prin unealta  de la Consiliul 
Judeţean încearcă să ne simileze prestanţa, încearcă să ne umilească, încearcă să 
spună el ce este drept şi ce nu este drept. Să-şi vadă de firmele lui, să le redreseze şi să-
şi crească familia fericit. 

Dl.Borbeanu Simion 
Domnule Preşedinte, aş avea de făcut următoarea precizare şi totodată dacă 

domnul Secretar poate să confirme acest lucru sau nu. Întrebarea este dacă la primele 4 
puncte de pe ordinea de zi referitoare la constatarea pierderii calităţii de consilieri a celor 
patru se votează sau nu se votează? Este nevoie de votul consiliului sau pur şi simplu se 
ia act de acest lucru? Domnule Secretar vă rog, dacă se poate să le daţi o lămurire. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Dacă observaţi la atribuţiile consiliului, ultima atribuţie este aceea privitoare la 

exercitarea oricăror alte atribuţii prevăzute în legi speciale. Legea specială este nr. 393 
care spune că această constatare se face de către Consiliul local în prima şedinţă 
ordinară, mă rog, cu toată procedura. Deci, este clar că se adoptă o hotărâre pentru că în 
exercitarea atribuţiilor sale, acelaşi text de lege spune: “consiliul local adoptă hotărâri” cu 
votul majorităţii simple, votul majorităţii absolute ş.a.m.d. 

Dl.Borbeanu Simion 
Deci, se votează, să înţeleg?! Este greşit!  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Se votează în prima şedinţă  … 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, orice hotărâre, nu are sens să spunem. Dacă hotărârea nu este rezultatul 

unui vot, ea este decizie, nu mai este hotărâre. Legiuitorul a botezat-o “hotărâre” ca fiind 
vorba de un act emis de un organ deliberativ. 

Dl.Borbeanu Simion 
Deci, dacă nu există majoritate nu-i schimbi niciodată, să înţeleg?! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, domnule Borbeanu, o iniţiaţi dumneavoastră în ce şedinţă vreţi, de acum 

înainte nu mai depindeţi de ordinară. Puteţi să o faceţi în 10 mai, 15 mai sau în 31 mai, 
dar o faci dumneatale, nu în numele meu, nu ca mine Mircia Muntean iniţiator a unui fals! 
Organizaţi dumneavoastră şi vă facem altă plângere penală.  

Dl.Borbeanu Simion 
Păi de ce aţi mai iniţiat atunci? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Acum fac preşedintelui care a falsificat cele două semnături ale colegilor de drept 

aparţinători acestui consiliu, de drept, fără ca ei să-şi dea acordul sau fără 
dumneavoastră în următoarea lună să-i sancţionaţi, ei va trebui să intre. De aceea şi 
procedurile pe noua lege sunt schimbate în totalitate şi numai în dreptul judecătorului mai 
poţi renunţa sau poţi confirma  prezenţa într-un consiliu local.  

Dl.Borbeanu Simion 



 10 

Numai puţin, că vreau răspund la întrebarea mea. Atunci, nu vă înţeleg de ce aţi 
făcut aceste propuneri, aceste iniţiative, pentru că înţeleg atunci că aţi vrut să mai trageţi 
de timp încă o lună că altă justificare nu există. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu ştiam că nu ştiţi legea, domnule Borbeanu, nu ştiam că nu ştiţi legea după 

atâţia ani de consiliu! 
Dl.Borbeanu Simion 
Nici eu nu ştiam că nu o ştiţi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Sau domnule Viceprimar, eu ştiam că aveţi experienţa asta. Dar nu era nici o 

problemă aşa cum nu este nici o problemă să o faceţi în 5 mai. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Primar, vis-à-vis de a şti sau nu şti legea, de a minţi sau nu minţi, ca 

iniţiator în Expunerea de motive dumneavoastră aţi spus următorul lucru în final: “propun 
Consiliului local constatarea încetării de drept a mandatului de consilieri locali a 
municipiului Deva a domnilor Cuiava Dorel ş.a.m.d.”. “Propun Consiliului local validarea 
următorilor patru…”. Păi, când sunteţi serios domnule Muntean, când ne propuneţi nouă 
prin hotărâre de Consiliu local să validăm şi să constatăm încetarea acetor mandate sau 
acum când le retrageţi? Vă este greu să răspundeţi, că nu vă mai crede nimeni. Sunteţi 
neserios! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă spun, domnule Oancea, citiţi domnule legea! Citiţi legea, că eu am avut acum 

confirmarea că aţi făcut abuz. Acum am avut-o scris, acum a citit-o Marcel când va citit-o 
şi dumneavoastră. Câteva lucruri le mai ştiam de detaliu înainte, dar nu amănunte în care 
dumneavoastră aţi făcut aceste abuzuri. 

Mulţumesc domnule Preşedinte, cer scoaterea celor 10 puncte şi iniţierea de către 
Oancea după care-i vom face şi domniei sale plângere penală. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Deci aţi retras primele 10 puncte. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean  
Dnul Primar Mircia Muntean  : 

Cer aprobarea ordinii de zi, fără cele 10 puncte, cu suplimentarea celor 
patru puncte: 

1. Aprobarea deplasarii doamnei Oprisiu Corina – Administrator public al 
municipiului Deva, la Leipzig – Germania, in perioada 10 – 11 mai 2011 
la conferinta cu tema “Implementarea Cartei de la Leipzig”; 

2. Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului 
“Zilele Cetatii Deva 2011” in perioada 27-28-29-30-31 mai si 1 iunie 
2011; 

3. Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 
2011; 

4. Acordarea unor premii pentru rezultate deosebite ale echipelor de seniori 
si juniori ai Clubului Sportiv Muresul Deva; 

 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată de dl. Primar fără primele 10 puncte.       

S-a votat cu 13 voturi pentru (dl.Kovacs Francisc, dl.Cioroaga Miron, d-na 
Mateuca  

                                                Madalina, dl.Birau Mircea, dl.Borca Tiberiu,  
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                                                dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  

                        dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin, dl.Cuiava  
                         Dorel, dl.Panduru Carol, dl.Costa Cosmin 
Cristian,  
                         dl. Morar Marcel) 
3 voturi împotrivă (dl.Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă 
Roxana şi               
                               dl. Borbeanu Simion) şi 
3 abţineri (dl.Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu şi dl. Dobrean 
Robert) 

 Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Preşedinte, dar cum votează domnii la care li s-a spus să nu mai voteze, 
vă întreb lucrul acesta? Înainte aţi spus că nu mai votează, acum votează. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu avem un punct de vedere al Prefecturii, domnule Borbeanu. 

I. Proiecte de hotărâri:   
Punctul 11  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea situatiilor 
financiare ale Consiliului local al municipiului Deva si a procesului-verbal de inventariere 
pe anul 2010. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Faceţi linişte că nu auzim Preşedintele. 
Dl.Borbeanu Simion 
Domnule Preşedinte, sunt nule de drept, că au fost votate de oameni fără calitate. 

Nu ne mai pierdem timpul aici degeaba. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Din partea Primarului Muntean. Respectă legea! 
 
Domnii consilieri Oancea Nicolae Florin, Borbeanu Simion şi d-na Chişotă 
Roxana  

părăresc sala de şedinte. 
În sala de şedinţă au rămas prezenţi următorii:  
- dl.Kovacs Francisc, Cioroagă Miron, dna Mateucă Mădălina, dl.Birău Mircea, 

dl.Borca Tiberiu, dl.Pogocsan Ferdinand, dna Mermezan Ana Elena, dl.Moş Ovidiu, 
dl.David Ioan, dl.Oană Nicolae Dorin, dl.Cuiava Dorel, dl.Panduru Carol, dl.Dobrean 
Robert, dl.Lazăr Danil, domnul dl.Morar Nicolae Marcel, dl.Costa Cosmin Cristian 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Am o rugăminte, consemnaţi şi votul celor patru consilieri, că tot se leagă domnul 

Borbeanu ba că sunt, ba că nu sunt. Vă rog să consemnaţi că sunt prezenţi şi votează. 
 D-ra Dara Oana 
 S-a consemnat de fiecare dată. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Încă ceva. Vă rog să mă credeţi că nu am ţinut ascunsă iniţiativa, dar am vrut să 
arat că nici  

măcar atât nu a ştiu după 6 ani. Putea liniştit să vină să iniţieze. Eu nu am vrut să o 
ascund, eu am spus-o transparent tuturor colegilor mei consilieri, toţi ştiau. Nu se putea 
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ca unul să nu fi putut răsufla să spună “mă, iniţiază tu dacă eşti aşa de puternic şi de 
tare”, dar nu vii şi-l ameninţi pe Drăgulescu şi pe mie în  loc de “Hristos a înviat!”,  spui 
“am venit să-ţi iau locul din Primărie”. Du-te şi ia-l şi aşa care-i problema?!  Îmi pare rău 
că au venit la cravate de ziua mea, asta este!  
        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 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.90/2011 
 

Punctul 12 
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Deva, institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva. 
 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Dacă-mi permiteţi, din partea Compartimentului resurse umane salarizare mi se 
solicită un  

amendament. Postul vacant aferent funcţiei publice de execuţie referent clasa III, grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului energetic al Direcţiei tehnice, se 
transformă în referent clasa III grad profesional asistent şi va fi mutat în cadrul 
Compartimentul programe dezvoltare al aceleiaşi direcţii. 

Ca atare, la poziţia 55 din Statul de funcţii coloana cu gradul profesional se 
modifică din principal în asistent. 

Vă mulţumesc. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
            Supun la vot amendamentul propus de domnul Viceprimar Morar Marcel. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.91/2011 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind desemnarea unor 
reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in consiliul de administratie al 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Preşedinte, eu am următoarea chestiune de făcut. Există desemnaţi 
reprezentanţi  

în Consiliului local. S-ar impune schimbarea acestora în momentul în care noi vom fi 
schimbaţi, pentru că până atunci nu are rost să adoptaţi. Propuneţi retragerea de pe 
ordinea de zi. Fiecare Consiliu de administraţie are reprezentant din cadrul Consiliului 
local, nu are rost să ne mai schimbăm. Urmează, dacă se produc schimbări în cadrul 
Consiliului local, atunci să facă modificări, că dacă nu tot schimbăm, tot modificăm. Sau 
să o amânăm. 
 Sunt desemnaţi din consiliu. 
 Dl.Nicula Viorica 
 Prin legea educaţiei naţionale de anul acesta s-a modificat structura Consiliilor de 
administraţie. Până acum era reprezentant o persoană, acum în funcţie de numărul de 
elevi sunt 2 sau 3, de aceea se impune completarea cu persoanele 2 sau 3. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, este procedură obligatorie. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Nici o problemă. Fiecare consilier să facă propuneri, fiecare să arate unde vrea să 
fie, la care liceu. 
 Dl.Nicula Viorica 

Legea educaţiei naţionale a intrat în vigoare în februarie 2011. 
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 Dl. Oană Nicolae Dorin 
În condiţiile acestea fiecare să arate unde doreşte să fie.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nominalizăm persoanele din Consiliul local. Haideţi câte două persoane. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dacă-mi permiteţi, dacă doriţi să rămâneţi unde aţi fost… Eu de exemplu am fost 

la Teglas şi doresc să rămân şi mai vine un coleg dintre dumneavoastră cu mine. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La Telgas sunt două persoane. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
La Teglas să-l treceţi pe Morar Marcel. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”  - Lazăr, Borca şi Panduru. 
La liceul Pedagogic eram eu, Oană. Mai trecem pe Cuiava şi Moş. 
La Centrul de execuţie bugetară nr. 1 era Borbeanu şi mai trecem pe Oană. 
La Centrul de execuţie bugetară nr. 2 -Cioroagă şi Kovacs. 
La Colegiul Naţional Decebal - Dobrean, Ghergan şi Ţonea. 
La Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” Deva – Moş, Oană şi Mateucă. 
La Colegiul Tehnic Transilvania – Mateucă şi David. 
La Grupul Şcolar de Arte şi Meserii “Ion Mincu” – Mermezan, Panduru şi Borca. 
La Grupul Şcolar “Grigore Moisil” – Ţonea, Kovacs şi Pogocsan. 
La Liceul Teoretic Traian – Birău şi Chişotă. 
La Liceul de Muzică şi Arte Plastice “Sigismund Toduţă” Deva – Cioroagă, Oancea 

şi Chişotă. 
La Şcoala Samuel din Deva – Pogocsan. 
D-na Nicula Viorica 
Samuel este şcoală privată dar fiind  autorizată de Ministerul Educaţiei şi legea 

impune şi aici să desemnăm un reprezentant. 
Dl.Borca Tiberiu 
Acolo eu sunt. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Bun. Atunci, domnul Morar la Teoretic Traian şi la Energetic. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Nu la Traian, doar la Teglas Gabor că la Traian sunt consilieri destui. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La Teglas domnul Pogocsan şi Morar. Cosmin, te trec la Pedagogic? 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Da. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La Pedagogic este Oană, Cuiava şi Costa. La Energetic – Lazăr, Borca şi 

Morar.La Şcoala Samuel din Deva – Borca.La Traian este Birău şi Morar.  
Gata, sunt trecuţi. 
D-na Oprişiu Corina 
Stimaţi consilieri, am o rugăminte, de acum înainte prezenţa dumneavoastră în 

aceste consilii de administraţie să nu mai fie formală. Noua lege nouă ne dă puteri 
sporite. Urmează în vara aceasta noi modificări în… eliberări de clădiri, renunţări la unele 
spaţii. Ţine foarte mult şi de noi cum le gospodărim, pentru că toate cheltuielile de la şcoli 
se plătesc din bugetul local. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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Plătim o valoare de impozitare nedreaptă. Suntem municipiu care la 69.200 de 
locuitori  cât  

figurăm astăzi avem cele mai multe CEB-uri, avem mai multe cu unu ca Aradul de 
exemplu, deci sunt licee de profil cum este Pedagogic, Decebal, care au 40% din afara 
municipiului. Dacă nici nu-şi folosesc clădirile şi ne lasă geamurile deschise şi 
consumurile care sunt, atunci lucrăm, Consiliul, următorii 10 ani numai şi numai pentru 
cheremul a doi, trei directori. Trebuie să fiţi cu ochii pe ei “domnule, unde ai nevoie, ai, 
unde nu te ajutăm, vă  finanţez un internat, dar să puteţi să-l băgaţi şi când este o grupă 
de sportivi, de olimpici, să-i cazaţi la dumneavoastră, nu să-i cazăm pe banii statului”. 

D-na Oprişiu Corina 
 Inclusiv în programa şcolară Consiliul local poate interveni, la opţionale. Avem 
puteri sporite şi trebuie neapărat să ne consultăm şi de aceea vă rog frumos să nu mai 
aveţi prezenţă formală. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Rugămintea mea este următoarea, să se facă adresă la fiecare unitate, să se 

comunice membrii din consiliu care fac parte şi totodată obligativitatea unităţii şcolare de 
a comunica telefonic sau scris, telefonic cel puţin cu două zile înainte, consilierului, când 
se ţine consiliu de administraţie. Eu de exemplu anul acesta nu am fost solicitat niciodată 
de la Pedagogic. Până acum am fost solicitat, dar din 2010, din septembrie, nu am mai 
fost solicitat. Atunci, eu nu am cum să particip dacă nu sunt anunţat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Multe legi au fost votate în perioada decembrie, ianuarie, februarie. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 De acord. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sigur că, mijloacele financiare…aţi văzut şi cazul alegerilor de la Baia Mare, şi 
până la urma urmei cam bate vântul amânărilor sau anulării de tot, deşi era mai certă 
data de 8 mai, dar faptul că nu au prins în buget banii… Tot cu acelaşi lucru se confruntă 
şi şcolile. Adică, pe de o parte este legea care este clară, nu sunt banii, legiuitorul nu 
poate să dea viză directorului economic sau juridic că sunt bani în Primărie. Tot aşa şi la 
Minister. Atunci, de aceea poliţia ne cheamă în fiecare zi să ne spună acelaşi lucru, că  
“de mâine vedeţi să fiţi pregătiţi că vă dăm toată circulaţia, vă dăm toată paza şi ordinea”. 
Uitaţi, acum să o spunem pe aia dreaptă. Avem analiza şi am văzut-o câţiva consilieri, da, 
domnule Duţu?! Toate spargerile au avut loc acolo unde au fost reprezentanţii altor 
instituţii şi nu a poliţiei noastre. Au fost 6 luni de analiză în care fiecare loc în care 
Consiliul local nu are controlul, au fost 2 spargeri de maşini, 3 de locuinţe şi 100 de 
furturi, iar în zona pieţei centrale, stadionului, târgurilor unde se generează de regulă 
conflictele nu a fost nici o întâmplare sau nu, dar este un semn bun. Atunci, problema 
cred că se pune tot din faptul că nu o să avem bani decât după bugetul rectificat, de la 
jumătatea anului, din iunie. De aceea este bine să şi fie linişte până atunci, că vor fi 
probleme importante pe care le vom prelua din august, septembrie. 

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 16  voturi pentru. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 
propunerile făcute. 
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Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 
voturi valabile. 
- La Centrul de execuţie bugetară nr. 1  - Borbeanu Simion şi Oană Nicolae Dorin - 16  
voturi pentru. 
- La Centrul de execuţie bugetară nr. 2 -Cioroagă Mircea şi Kovacs Francisc - 16  voturi 
pentru. 
- La Colegiul Naţional Decebal – Dobrean Robert, Ghergan Florian şi Ţonea Vasile -16  
voturi pentru. 
- La Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” Deva – Moş Ovidiu, Oană Nicolae Dorin şi 
Mateucă Mădălina - 16  voturi pentru. 
- La Colegiul Tehnic Transilvania – Mateucă  Mădălina şi David Ioan - 16  voturi pentru. 
- La Grupul Şcolar de Arte şi Meserii “Ion Mincu” – Mermezan Ana Elena, Panduru Carol 
şi Borca Tiberiu  - 16  voturi pentru. 
- La Grupul Şcolar “Teglas Gabor” Deva – Pogocsan Ferdinand, Morar Marcel - 16  voturi 
pentru. 
- La Grupul Şcolar “Grigore Moisil” – Ţonea Vasile, Kovacs Francisc şi Pogocsan 
Ferdinand - 16  voturi pentru. 
-  La Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”  - Lazăr Danil, Borca Tiberiu şi 
Morar Marcel – 16 voturi pentru 
- La liceul Pedagogic “Sabin Dragoi”– Oană Nicolae Dorin, Cuiava Dorel şi  Costa Cosmin 
Cristian - 16  voturi pentru. 
- La Liceul Teoretic Traian – Birău Mircea şi Morar Marcel - 16  voturi pentru. 
- La Liceul de Muzică şi Arte Plastice “Sigismund Toduţă” Deva – Cioroagă Mircea, 
Oancea Nicolae Florin şi Chişotă Roxana - 16  voturi pentru. 
- La Şcoala Samuel din Deva – Borca Tiberiu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.92/2011 
 

Punctul 14  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de analiza si acoperire a riscurilor – P.A.A.R. – in municipiul Deva pe anul 2011.  

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl. Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.93/2011 
 

Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si completata. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.94/2011 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local nr.427/2003, cu modificarile ulterioare. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
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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 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.95/2011 
 

Punctul 17  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii 
catre fostii chiriasi a unor suprafete locative cu destinatia de locuinte, situate in imobilul 
ANL1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A.   

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.96/2011 
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Punctul 18  

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea unor 
masuri in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, situate in imobilul 
ANL2 din Deva, str.Mihai Eminescu, bloc T1. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.97/2011 
 

Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean  

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea unor 
masuri in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, situate in imobilul 
ANL1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A.  

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
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. 
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S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.98/2011 
 

         Punctul 20  
Dl. Primar Mircia Muntean  

             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local nr.473/2003, cu modificarile ulterioare.     

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.99/2011 
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Punctul 21  

Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rezilierea 
contractului de inchiriere nr.10023/19.12.2006 incheiat intre Municipiul Deva si Trif 
Zaharie –Florin pentru locuinta situata in Deva, str.O.Goga nr.9.    

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.100/2011 
 

           Punctul 22  
Dl. Primar Mircia Muntean  

             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior modificata.     

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.101/2011 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotararii Consiliului local al municipiului nr.256/2010. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.102/2011 
 

Punctul 24  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat al municipiului 
Deva in vederea amplasarii de terase sezoniere.     

Dl. Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Birau Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 

             D-na Oprişiu Corina 
  Aş vrea să vă propun să mărim  amenzile. Aşa cum este în vechiul regulament şi 

aşa cum este în propunere, este între 500 şi 1000 de lei pentru ocuparea fără voia 
noastră a domeniului public. Eu v-aş propune să mărim amenzile pentru că avem 
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probleme cu cei care pun terasele şi nu vor să plătească. Ştiţi bine că şi dumneavoastră, 
consilierii locali, veniţi toată vara şi ne faceţi observaţii în legătură cu terasele care sunt 
amplasate ilegal. 

  Dl.Panduru Carol 
  Între 1000 şi 5000 se plăteşte la Timişoara. 
  D-na Oprişiu Corina 
  Eu aş propune să fie între 1000 şi 5000. 
  Dl.David Ioan 
  Am fost sesizat, nu dau nume, de către unii proprietari de localuri care au 

posibilitatea să-şi amendajeze terase, dar ridică două probleme. Dacă-şi amenajează 
terasa – noi aveam un termen de 6 luni, martie – septembrie , niciodată în luna martie 
chiar dacă începe să-şi monteze terasa nu are nici un beneficiu de pe urma ei. Unii o 
montează mai târziu, dar el este obligat potrivit contractului să plătească 6 luni. Nu este 
bine! De aceea, propunerea mea este următoarea. Contractul acesta care se face sau se 
reface anual pentru perioada respectivă să se facă la notificarea lui, începând cu data 
de… şi terminând cu data de… Ceea ce presupune el, rezilierea poate să apară mai 
repede tot pe baza notificării făcute de către societatea în cauză. În felul acesta reuşim să 
atragem. Într-adevăr banii vor fi mai puţini, dar banii vor veni cu siguranţă pentru că în 
situaţia aceasta nu se încarcă omul de costuri. De exemplu: o lună septembrie rece sau 
probabil poate să fie o lună septembrie caldă, dar o să fie un martie, un aprilie rece, el se 
încarcă deja cu chiria care trebuie să o plătească temporar, în timp ce el de fapt nu 
câştigă nimic. Atunci, zic să fim un pic mai flexibil în sensul acesta. Deci, să fim un pic 
mai flexibili în sensul acesta, dar aşa cum spunea doamna Corina Oprişiu, amenzile pe 
care le dăm pentru nenotificare, pentru ocuparea abuzivă, pentru tentativa de a înşela şi 
a nu plăti o lună sau două să fie mult mai drastice. Deci, suntem deschişi să-ţi deschizi 
afacerea, să faci ce poţi să faci acolo, să-ţi câştigi şi tu un ban, să ne dai şi nouă ceea ce 
este al nostru, dar să-ţi asumi foarte bine perioada pe care ţi-o alegi. Deci perioada 
respectivă, să dăm o derogare să se poată face în orice lună de vară până la orice lună 
de vară, părerea mea. 

  A doua chestiune. Există unii care au posibilitatea să amenajeze terasă în locul 
unde nu are punct de lucru, el fiind de fapt devean cu o terasă în anume loc. Păcat că nu 
este aici domnul Borbeanu, că mai mult vorbesc în contul dânsului acum, în interesul 
doamnei. Să poată să-şi amenajeze o terasă sau un punct de distribuţie ceva cu condiţia 
să aibă minimul de utilităţi, adică apă cum este  necesar şi wc, deci grup sanitar. Asta 
este al doilea amendament pe care vreau să-l fac la regulament. Vă mulţumesc. 

  Dl.Oană Nicolae Dorin 
  La regulament, la articolul 6 se prevede la aliniatul 4 “solicitantul care are datorii 

privind taxa de ocupare a domeniului public la terase din anul anterior nu va primi acordul 
până la achitarea acesteia”. În această situaţie, eu solicit să existe cum este la… să 
instituim aceiaşi  regim cum este şi la autorizaţiile de funcţionare la societăţile comerciale, 
înainte de a se da autorizaţia să aibă avizul de la administraţia financiară a noastră, de la 
camera 40, cum se face la societăţile comerciale. Deci, să meargă cu cererea de plată, 
frumos să o avizeze că nu are datorii şi atunci avem evidenţă clară. 

 
  D-na Oprişiu Corina 
  Există. 
  Dl.Oană Nicolae Dorin 
  Bine. 
  D-na Avram Rodica 
  Nu există contract pentru terase. 
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  Dl.David Ioan 
  Un angajament există! Cum îi luaţi în evidenţă? 
  D-na Avram Rodica 
  Da, un acord de ocupare a domeniului public pentru o perioadă. 
  Dl.David Ioan 
  Asta am vrut să spun, omul să-şi asume. Îi puteţi spune “domnule, cât vrei, 2 luni, 

3 luni, maxim 6 luni ?! Noi ţi-o dăm şi pe 1 an de zile cu condiţia să plăteşti!”. Nu vrei, de 
mâine nu mai eşti, până mâine ţi-am calculat şi dai banii. Ce spunea Doru, este foarte 
bine, trebuie să avem un control. 

  D-na Avram Rodica 
  Fără viză pe autorizaţia de funcţionare, deci de la taxe şi impozite viză şi de la 

cadastru, viză că nu are restanţe.  
  Dl.David Ioan 
  Sunt mulţi cei care au ridicat problema aceasta. “Domnule, eu plătesc din martie 

dar nu am câştigat nimic nici în martie nici în aprilie, pentru că nu stă nimeni afară”. 
  D-na Avram Rodica 
  Tocmai de aceea în proiectul de hotărâre am pus un articol ca în lunile aprilie, mai, 

septembrie şi octombrie să se taxeze doar jumătate din suprafaţa ocupată, ţinând cont că 
nu este vânzarea aşa de mare. 

  Dl.David Ioan 
  Ştiu de treaba aceasta, dar amendamentul meu era următorul: la notificarea lui să 

se retragă  autorizaţia şi să se plătească până în ziua în care a avut terasa. 
  Dl.Oană Nicolae Dorin 
  În ziua în care eliberează. 
  Dl.David Ioan 
  În ziua în care eliberează până la … 
  Dl.Oană Nicolae Dorin 
  Poate să notifice în 10 şi eliberează terasa în 30. Plăteşte până în 30! Când 

notifică să aibă şi viza de la cadastru că a eliberat terasa. Deci, să plătească la zi până la 
eliberarea spaţiului. 

  Dl.David Ioan 
  În felul acesta se îmbunătăţeşte şi colectarea la buget. 
  D-na Oprişiu Corina 
  Eu vă propun altceva. Aş propune ca în fiecare an prin hotărârea de consiliu local 

să spunem de când încep terasele în anul respectiv în Deva, pentru că altfel 
dumneavoastră încărcaţi pe domnii de la cadastru ca în funcţie de vânzarea la fiecare 
terasă să spună că unul vinde din mai, unul vinde din aprilie sau dacă nu  … Eu vă 
garantez  că nici unul nu a plătit mai mult decât a funcţionat, poate mai puţin. 

  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Haideţi să încheiem un pic, să vă spun şi eu din experienţa mea, din cei 16 ani. 

Sunt 3 lucruri de care nu putem să facem abstracţie. Primul este cum arată domeniul 
public în zona în care-şi face terasă. Dacă domeniul public acolo este distrus, nici noi nu 
ajungem cu reparaţiile imediat după iarnă, omul repară asfaltul, amenajează, altul îşi face 
o terasă de-a treptul atrăgătoare, de super lux în care în loc de 3 milioane investeşte 300 
de milioane, o face pe postament… Toate acestea trebuie luate în calcul în momentul în 
care eliberăm chestiunea asta. Fără doar şi poate ceea ce spune David nici nu concep, 
nici eu nu concep, mai bine desfiinţăm, dar nu să ceri în aprilie şi mai banii care-i ceri în 
iunie, iulie şi august. Este clar că este o aberaţie din partea noastră, abia îl capitalizezi în 
aprilie şi în mai, dacă nu, nu-l laşi. De asemenea, în septembrie o lună este bună într-un 
an, în celălalt an este o lună ploioasă şi atunci să aibă şi funcţionarul public, să poată 
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negocia că sunt locuri de muncă acolo, sunt venituri destul de substanţiale. Sunt din ce în 
ce mai  substanţiale pentru că solicitările sunt tot mai multe, tot mai importante şi de ce să 
nu dăm – cum să zic, concurenţei posibilitatea să vină, să atragă cât mai mulţi pentru că 
evident că vor fi turişti care vin la Real, vin să bea şi o cafea la o terasă frumos în centrul 
oraşului şi să-şi facă fotografie cu mult contestatul … 

  Dl. Viceprimar Morar Marcel 
  Aş avea o întrebare pentru cei care au făcut regulamentul, se impune avizul D.S.P. 

în regulament? 
  D-na Avram Rodica 
  Nu. 
  Dl. Viceprimar Morar Marcel 
  Nu putem să impunem aşa ceva, şi vă spun de ce?! Există o legislaţie a DSP-ului 

de prin 2003 şi acum s-au trezit unii, deşi legea este veche, că nu le-a cerut nimeni, 
nimeni, neducându-se la D.S.P., D.S.P.-ul neurmărind, se trezesc în 2011 că nu se 
respectă o legislaţie care este pe piaţă din 2003. 

  D-na Oprişiu Corina 
  Autorizaţia de funcţionare nu cere de la DSP? 
  D-na Avram Rodica 
  Ba da, autorizaţia de funcţionare îţi cere şi autorizaţia de funcţionare dă acordul de 

funcţionare al teraselor doar în faţa spaţiilor comerciale. 
  Dl.Viceprimar Morar Marcel 
  Asta răspunzând la al doilea amendament al domnului consilier. 
  D-na Avram Rodica 
  Da, a domnului David. 
  Dl.Panduru Carol 
  Aş dori numai un pic să punctez, pe centru unde arată extraordinar, centrul ar fi 

păcat să se monteze la terase toalete publice.  Să aibă local. 
  Dl.Viceprimar Morar Marcel 
  Nu se vor monta. 
  D-na Avram Rodica  
  Trebuie să aibă spaţiu comercial. 
  Dl.Panduru Carol 
  Să aibă spaţiu comercial cu alimentaţie publică care obligă să aibe toaletă. Să nu 

fie, că este jenant. 
  D-na Avram Rodica 
  La articolul 16,  propunem o modificare “…. se pot aplica” şi să zicem “… se vor 

aplica”, cu ridicarea terasei dacă nu plătesc. 
  D-na Oprişiu Corina 
  Formularea “se pot aplica” lăsa loc de interpretare. 
  Dl.Pogocsan Ferdinand 
  Primul amendament, al doamnei Oprişiu, cu amendă între 1000-5000 lei, da? 
  Dl.Viceprimar Morar Marcel 
  Aveaţi un punct de vedere, Oana, referitor la cuantumul amenzii? 
  D-ra Dara Oana 
  Da, pe Ordonanţa nr.2 cuantumul amenzii stabilit de Consiliul local nu poate 

depăşi 2500 lei. 
  D-na Oprişiu Corina 
  Punem 2500 atunci. 
  Dl.Pogocsan Ferdinand  
  Atunci este 2500. 



 26 

  Dl.David Ioan 
  Pe o terasă 2500? 
  Dl.Pogocsan Ferdinand 
  Domnule David, trebuie să impun un pic de ordine. Dacă lăsăm la negociere nu 

2500, 1000 îţi plăteşte 1000 şi se comportă cum s-a comportat până acum. 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Eu zic că este bine 2500. 
  Dl.Pogocsan Ferdinand 
  Deci, propunerea de 2500 amenda. 
  Dl.Oană Nicolae Dorin 
  De la 1000 la 2500. 
  Dl.Pogocsan Ferdinand 
  Nu, 2500. 
  Cine este pentru 2500? 
   S-a votat cu 16 voturi pentru. 
  Domnul David a avut amendament. 
  Dl.David Ioan 
  Cu privire la perioada de autorizare. 
  Dl.Pogocsan Ferdinand 
  Da. Cine este pentru? 
   S-a votat cu 16 voturi pentru. 
  Dl.Oană Nicolae Dorin 
  Eu îmi retrag propunerea. 
  Dl. Pogocsan Ferdinand 
  Domnul Oană îşi retrage propunerea. La articolul 16, în loc de “se pot”, “se vor”. 

Cine este pentru? 
   S-a votat cu 16 voturi pentru. 
  Dl.Panduru Carol 
  Am mai spus eu cu toaletele pe centru. Este stabilit? 
  Dl. Viceprimar Morar Marcel 
  Este. Nu au voie să pună terasă dacă nu au punct de lucru, atunci este obligat să 

fie spaţiu comercial. 
  Dl.Panduru Carol 
  Atunci este ok. 

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 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.103/2011 
 

           Punctul 25  
Dl. Primar Mircia Muntean  

             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.33/2007.    

Dl. Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.104/2011 
 

Punctul 26  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea incetarii 
contractului de concesiune nr.70/2002 incheiat intre Municipiul Deva si SC Publiserv 
Goscom SA;    

Dl. Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.105/2011 
D-na Oprişiu Corina 
Domnilor consilieri, v-am reţinut atenţia cu o adresă din partea noastră, ca la 

această hotărâre la propunerea anterioară vă prezentam situaţia acestei concesiuni şi a 
datoriilor pe care firma le are către Consiliul local. Ar trebui să luaţi act de aceasta şi să 
ne gândim la o modalitate de a recupera această sumă de 4 miliarde pe care o are 
datorie. 

 
Punctul 27  

Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 
la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.366/2010.    

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.106/2011 
 

Punctul 28  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind abrogarea 
Hotararilor Consiliului local al municipiului Deva nr.196/2009 si 369/2009, ulterior 
modificate. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
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Comisia de urbanism 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.107/2011 
 

Punctul 29  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr.3 la Hotarea Consiliului local nr.470/2008 privind aprobarea amplasamentului terenului 
disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in 
folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii 15/2003, ulterior 
modificata.     

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.108/2011 
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Punctul 30 
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unui teren in suprafata de 9 mp. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.109/2011 
 

Punctul 31  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea 
directa a unui teren in suprafata de 7,5 mp., situat in Deva, B-dul Iuliu Maniu, intre Bl.4 şi 
Bl.5 din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea SC Dobpres SRL Deva.     

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.110/2011 
 

Punctul 32  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local Deva nr.128/2002 pentru modificarea Hotararii Consiliului 
local nr.336/2001 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la unele norme de 
convietuire sociala, ordine si liniste publica, comert, transport, gospodarire, curatenie, 
salubritate, intretinere si conservare a mediului in municipiul Deva.     

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea  
Comisia de servicii publice 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.111/2011 
 

Punctul 33  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr.1 la Hotararea Consiliului local Deva nr.413/2008 privind aprobarea noului Regulament 
de inchiriere pentru parcarile neacoperite sau acoperite cu copertina din municipiul Deva. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Birau Mircea  
Comisia de servicii publice 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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.112/2011 
 

Punctul 34  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind participarea 
Municipiului Deva la constituirea Asociatiei „Cluster Regional Tehnologia Informatiei si a 
Comunicatiilor – Regiunea Vest Romania”. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.4 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 
propunerile facute. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 
voturi valabile. 

- D-na Negruţ Diana - 16 voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.113/2011 
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Punctul 1 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasarii 
doamnei Oprisiu Corina – Administrator public al municipiului Deva, la Leipzig – 
Germania, in perioada 10 – 11 mai 2011 la conferinta cu tema “Implementarea Cartei de 
la Leipzig”.     

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 
propunerile facute. 

Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 16 voturi valabil exprimate, 16 
voturi valabile. 

- D-na Oprişiu Corina  - 16 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.114/2011 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea de catre 
Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului “Zilele Cetatii Deva 2011” in perioada 
27-28-29-30-31 mai si 1 iunie 2011.      

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.115/2011 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei 
bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2011.      

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 16  voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.116/2011 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
premii pentru rezultate deosebite ale echipelor de seniori si juniori ai Clubului Sportiv 
Muresul Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Cu amendament. Din cei şapte membri ai comisiei, doi s-au împotrivit pentru că nu 

sunt de acord să se dea, să se premieze,  să se dea toţi acei bani care sunt de la Sport 
pentru premierea acelor sportivi. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 11  voturi pentru (dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena,  

dl.Mos Ovidiu, dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae  
Dorin,  dl.Cuiava Dorel, dl.Panduru Carol,   
dl.Dobrean Robert, dl.Lazăr Danil,dl. Morar 

Nicolae  
Marcel, dl. Costa Cosmin Cristian) şi 

                     5 voturi împotrivă (d-na Mateucă Mădălina, dl. Kovacs 
Francisc, dl.  

                                                    Cioroagă Mircea, dl. Birău Mircea şi dl. 
Borca  

                                                    Tiberiu) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10  voturi pentru (dl.Pogocsan Ferdinand, dl.Mos Ovidiu, 
dl.David  

Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin,  dl.Cuiava Dorel,  
dl.Panduru Carol,  dl.Dobrean Robert, dl.Lazăr  
Danil,dl. Morar Nicolae Marcel, dl. Costa Cosmin  
Cristian)  şi 

                      6 voturi împotrivă (d-na Mateucă Mădălina, dl. Kovacs 
Francisc, dl.  

                                                    Cioroagă Mircea, dl. Birău Mircea,  dl. 
Borca  

                                                    Tiberiu şi d-na Mermezan Ana Elena ) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10  voturi pentru (dl.Pogocsan Ferdinand, dl.Mos Ovidiu, 
dl.David  

Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin,  dl.Cuiava Dorel,  
dl.Panduru Carol,  dl.Dobrean Robert, dl.Lazăr  
Danil,dl. Morar Nicolae Marcel, dl. Costa Cosmin  
Cristian)  şi 

                      6 voturi împotrivă (d-na Mateucă Mădălina, dl. Kovacs 
Francisc, dl.  

                                                    Cioroagă Mircea, dl. Birău Mircea,  dl. 
Borca  

                                                    Tiberiu şi d-na Mermezan Ana Elena ) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10  voturi pentru (dl.Pogocsan Ferdinand, dl.Mos Ovidiu, 
dl.David  

Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin,  dl.Cuiava Dorel,  
dl.Panduru Carol,  dl.Dobrean Robert, dl.Lazăr  
Danil,dl. Morar Nicolae Marcel, dl. Costa Cosmin  
Cristian)  şi 

                      6 voturi împotrivă (d-na Mateucă Mădălina, dl. Kovacs 
Francisc, dl.  

                                                    Cioroagă Mircea, dl. Birău Mircea,  dl. 
Borca  

                                                    Tiberiu şi d-na Mermezan Ana Elena ) 
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 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 10  voturi pentru (dl.Pogocsan Ferdinand, dl.Mos Ovidiu, 

dl.David  
Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin,  dl.Cuiava Dorel,  
dl.Panduru Carol,  dl.Dobrean Robert, dl.Lazăr  
Danil,dl. Morar Nicolae Marcel, dl. Costa Cosmin  
Cristian)  şi 

                      6 voturi împotrivă (d-na Mateucă Mădălina, dl. Kovacs 
Francisc, dl.  

                                                    Cioroagă Mircea, dl. Birău Mircea,  dl. 
Borca  

                                                    Tiberiu şi d-na Mermezan Ana Elena ) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 10  voturi pentru (dl.Pogocsan Ferdinand, dl.Mos Ovidiu, 
dl.David  

Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin,  dl.Cuiava Dorel,  
dl.Panduru Carol,  dl.Dobrean Robert, dl.Lazăr  
Danil,dl. Morar Nicolae Marcel, dl. Costa Cosmin  
Cristian)  şi 

                      6 voturi împotrivă (d-na Mateucă Mădălina, dl. Kovacs 
Francisc, dl.  

                                                    Cioroagă Mircea, dl. Birău Mircea,  dl. 
Borca  

                                                    Tiberiu şi d-na Mermezan Ana Elena ) 
Hotărârea nu a trecut. 
 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Cred că este o neînţelegere, nu-mi dau seama pentru ce. Ne puteţi explica, de la 

buget, raţiunea acestui …Nu are nici o legătură! 
D-na Nicula Viorica 
Domnii consilieri dacă pot explica. Dacă mai repetă o dată doamna. Din punctul 

nostru de  vedere este legal. 
D-na Mateucă Mădălina 
Eu am spus în cadrul comisiei. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu în cadrul comisiei, asta nu a fost. Deci, nu sunt banii alocaţi în cadrul comisiei, 

de eligibilitatea… 
D-na Mateucă Mădălina 

            Noi am spus părerea noastră. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 

            Haideţi să vă întreb. Are legătură execuţia bugetară cu solicitarea dumneavoastră 
că acei bani nu s-au dus şi către gimnastică? Asta înţeleg că este nemulţumirea.  
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Da. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Are legătură execuţia bugetară cu problema în perspectivă? De aceea întreb. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Nu are nici o legătură. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Hotărârea nu a trecut. 
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Diverse  
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Stimaţi colegi, de luna viitoare trebuie să alegem un alt preşedinte de şedinţă. Vă 

rog frumos să faceţi propuneri. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
De la ce partid? 
Dl.Cuiava Dorel 
De la România Mare urmează. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Există o altă propunere, domnule Viceprimar? 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Lăsaţi-o pe doamna consilier de la PRM. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Eu zic să păstrăm datina, nu? 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Sigur că da. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Da, propunerea este pentru doamna Mermezan Ana Elena. Cine este pentru? 

S-a votat cu 16 voturi pentru.          
                                                                                                          

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
 

 
 
 

Deva, 29 aprilie  2011 
 
                Preşedinte de şedinţă,                                                  
                         Consilier,                  Secretar, 

Ferdinand Zoltan Pogocsan                      Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 

 


