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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 29 iulie  2011  în şedinŃa ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1096/2011 privind convocarea 
Consiliul local al municipiului Deva in sedinta ordinara.  

La şedinŃa au participat 17 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Borbeanu Simion Sandu, Ghergan Florian Sandel, Lazăr Danil, Moş Ovidiu, łonea Vasile, 

Oancea Nicolae Florin, Iacob Petru Florin, Sturza Alexandru, Breazu Maria, Mladin Mariana, 
Chişotă Roxana, Cioroagă Miron, Kovacs Francisc, Mateucă Mădălina, Dobrean Robert, dl. 
Pogocsan Ferdinand, dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Secretar Socol Augustin, 
directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav  
            pentru semestrul I al anului 2011;  
II. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003, cu modificarile 
ulterioare;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului situata in Deva, Aleea 

Romanilor, bl.9, sc.1, et.4, ap.22 in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre titularul 
contractului de inchiriere, Lazar Gheorghe – Ioan;   

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Construirea unei biserici ortodoxe si a unui paraclis de lemn, provizoriu” Deva, 
Aleea Romanilor, nr.7, judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Transmiterea fara plata catre Cresa Deva a autovehiculului Dacia 1310 cu numar de 

inmatriculare HD -01 – TCP; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate private asupra unor terenuri 
situate in intravilanul municipiului Deva, localitatii componente si a satelor 
apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata si completata si a Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
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6. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 
nr.193/2009, ulterior modificata; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean  
7. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva, a Caminului 

Cultural Cristur, sat apartinand municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

8. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea 
depunerii proiectului „Sistem de supraveghere video în zona de acŃiune urbană” 
Deva, la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a 
cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
III. Diverse  

 
 

Fata de ordinea de zi prezentata se propune suplimentarea cu urmatoarele proiecte 
de hotarare: 

1. Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 30 iunie 2011; 
2. Aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice din subordinea 
Consiliului local Deva; 

3. Trecerea unui teren in suprafata de 28 m.p. din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Deva; 

4. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 28 mp., din domeniul 
privat al municipiului Deva, situat pe Aleea Teilor f.n., in continuarea bateriei de garaje 
existente; 

5. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.105/2009; 
6. Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva 

nr.298/2006, ulterior modificata; 
7. Aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local nr.75/2011; 
8. Aprobarea actului aditional la contractul de comodat nr.18421/22.06.2011 cu privire la 

darea in folosinta gratuita a unui numar de 5 sisteme tehnica de calcul si 5 imprimante 
Spitalului Judetean de Urgenta Deva; 

9. Trecerea a doua  terenuri în suprafaŃă de 20 ha si respectiv 14 ha din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Deva ; 

10.  Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva prin Consiliul local si Statul 
Roman prin Ministerul Apararii Nationale;  

11. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011 ; 
 
Dl. łonea Vasile  
Pentru operativitate vă propun un nou preşedinte de şedinŃă în persoana domnului consilier 

Ghergan Florian. Dacă sunteŃi de acord cu propunerea făcută. Cine este pentru? Împotrivă? 
AbŃineri? 

S-a votat cu  17 voturi pentru. 
Aş vrea să vă propun ca următorul mandat de preşedinte să-l înceapă chiar de astăzi 

domnul Ghergan pe o perioadă de 3 luni. Dacă sunteŃi de acord cu propunerea făcută. Cine este 
pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu  17 voturi pentru. 
Dl.Ghergan Florian 
Putem începe? Da, poftiŃi domnule consilier. 
Dl.łonea Vasile 
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Domnule Ghergan, înainte de a începe aş vrea două precizări. O precizare de la domul 
Secretar Augustin Socol să-mi spună dacă domnul Costa Cosmin mai este sau nu viceprimar şi 
dacă locul dumnealui este acolo sau printre consilieri. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, domnul Costa este viceprimar. Hotărârile adoptate de dumneavoastră îşi produc 

efectul de la data comunicării. 
Dl.łonea Vasile 
Am înŃeles. A doua precizare, aş vrea să-mi spuneŃi, cel care m-a convocat aici colegul lui 

Michi şpagă, respectiv Primarul Mircia Muntean unde este dacă ne-a invitat la şedinŃă ordinară? 
Poate cineva să răspundă unde este colegul lui Michi şpagă? 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
O să vă spună domnul Primar când vine. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, dar nu este la servici sau ce s-a întâmplat? De ce nu ne onorează cu prezenŃa? 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
ÎntrebaŃi-l pe domnul Primar. 
Dl.Ghergan Florian 
Vă întrebăm pe dumneavoastră! AŃi fost delegat, dumneavoastră sunteŃi delegat acum? 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, înseamnă că nu este în Primărie. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Nu, nu. 
Dl.Ghergan Florian 
De ce nu puteŃi să răspundeŃi aşa, domnule?! 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
M-aŃi întrebat unde este, domnule Preşedinte. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu aş vrea ca să nu intrăm în nici o dispută că nu trebuie să avem dispute, este şedinŃă de 

consiliu şi dacă un consilier întreabă dumneavoastră sunteŃi obligat să răspundeŃi. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Am răspuns. Putem continua? 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă vă dau cuvântul, da. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Aştept. 
Dl.Ghergan Florian 
Încă nu suntem la ordinea de zi. 
Deci, din materialele pe care le-am primit, conform  invitaŃiei avem pe ordinea de zi 8 

puncte iar suplimentar când am venit la şedinŃă am mai primit încă 10 puncte suplimentare şi încă 
unul astăzi, suplimentar la suplimentar. 

Consult executivul, mai aveŃi alte puncte pentru ordinea de zi? Nu aveŃi. Cine din executiv 
va prezenta, dumneavoastră sau domnul Viceprimar? Cine prezintă ordinea de zi? 

PoftiŃi, domnule Viceprimar. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vă rog să votaŃi ordinea de zi aşa cum a fost ea prezentată, cu punctele suplimentare. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, cu 11 puncte suplimentare. 
Vreau să supun la vot consiliului, ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

Deci, am supus cu punctele suplimentare, da? Ordinea de zi este.., sunt 10, am precizat sunt 10 
puncte pe ordinea de zi şi 11 puncte suplimentare. Deci s-a aprobat cu 17 voturi ordinea de zi. 
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PoftiŃi, domnule Viceprimar. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Numai puŃin, domnule Preşedinte. Potrivit Îndrumarului de şedinŃă, înainte de aprobarea 

ordinei de zi trebuia să prezint sinteza procesului– verbal.  
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Secretar. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
V-aş ruga să-mi permiteŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
Vă rog. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
 
Sinteza procesului-verbal din 27 iunie 2011 
Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.973/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte si 5 puncte suplimentare. S-au adoptat  
6 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.177 - 182. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat 
până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  
27 iunie 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 30 iunie 2011 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.974/2011, 

cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 21 de puncte si 4 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 18 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.183- 200. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta 
din data  30 iunie 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 05 iulie 2011 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 

nr.1027/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 4 puncte. S-au adoptat 4 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.201 - 204. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici 
o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  05 iulie 2011.  
 

Dl.Ghergan Florian 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 27 iunie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 27 iunie 2011, se aprobă cu 17 voturi pentru. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 iunie 2011. 

Procesu-verbal al şedinŃei din data de 30 iunie 2011 se aprobă cu 17 voturi pentru. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 05 iulie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 05 iulie 2011 se aprobă cu 17 voturi pentru. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Dau  în continuare cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian.     

 
 
I. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 
I al anului 2011;   
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 Dl.Ghergan Florian 
 Supun la vot raportul privind activitatea asistenŃilor personali. 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 
II. Proiecte de hotărâri:   
Punctul 1  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003, 

cu modificarile ulterioare.       
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.218/2011 

Punctul 2  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintei construita din fondurile statului 

situata in Deva, Aleea Romanilor, bl.9, sc.1, et.4, ap.22 in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre 
titularul contractului de inchiriere, Lazar Gheorghe – Ioan.         

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.219/2011 
 

Punctul 3  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal 

pentru „Construirea unei biserici ortodoxe si a unui paraclis de lemn, provizoriu” Deva, Aleea 
Romanilor, nr.7, judetul Hunedoara.       

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.220/2011 

 
Punctul 4  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind transmiterea fara plata catre Cresa Deva a autovehiculului Dacia 

1310 cu numar de inmatriculare HD -01 – TCP. 
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Iacob Petru Florin 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 



 7 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.221/2011 
 

Punctul 5  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate private 

asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, localitatii componente si a satelor 
apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si 
completata si a Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.  

Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.222/2011 

 
Punctul 6  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.193/2009, ulterior modificata. 
Dl.łonea Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert  
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.223/2011 
 

Punctul 7  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului 

Deva, a Caminului Cultural Cristur, sat apartinand municipiului Deva.       
Dl.łonea Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-a Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.224/2011 
 

Punctul 8  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 

nr.61/2010 privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem de supraveghere video în zona de 
acŃiune urbană” Deva, la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a 
cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare.          

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisi de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.225/2011 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 

30 iunie 2011.        
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.226/2011 

 
Punctul 2 suplimentar  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Proiect 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.Ghergan Florian 
DiscuŃii dacă sunt. PoftiŃi, domnule Viceprimar. 
Dl. Oancea Nicolae Florin 
Domnule Preşedinte, aş dori să formulez câteva amendamente la acest proiect de hotărâre. 
În primul rând aş dori să introducem un articol nou care să devină articolul nr.1 şi care să  

spună următorul lucru: “art.1 - DesfiinŃează postul de administrator public din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului”.  
 Articolul 1 devine art.2, art.2 - art.3,  ş.a.m.d. până la art.9 care devine art. 10. 

De asemenea, noul articol 2 se modifică după cum urmează “aprobă noul stat de funcŃii al 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciilor fără personalitate juridică 
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din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, 
numai cu modificarea survenită la articolul 1.” 

La articolul 7 modificat “prezenta modifică în mod corespunzător hotărâri ale Consiliului 
local pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva .” 

De asemenea, noul art. 9 “Compartimentul resurse umane, salarizare al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.” 

Deci, acestea sunt amendamentele pe care consilierii USL le propun. 
Dl.Ghergan Florian 
Mai sunt alte propuneri? Nu.  
Vreau să vă supun la vot amendamentul propus de domnul Viceprimar. Cine este pentru? 

Vă rog să număraŃi. 12. Cine este împotrivă ? 2 Cine se abŃine? 3 . 
S-a votat cu 12 voturi pentru 

            2 voturi împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand şi dl. Costa Cosmin) şi 
                                  3 abŃineri (dl. Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă  
                                                   Mădălina)   
Mergem mai departe. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                 5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 

  Supun la vot art.1 modificat.  
             S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.2 modificat conform amendamentului. 

             S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 

 Supun la vot art.3, nu a fost modificat, deci este articolul fost 2, ca să fie clar. 
       S-a votat cu 12 voturi  împotrivă şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 

 Supun la vot art.4, fost art. 3. 
       S-a votat cu 12 voturi  împotrivă şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 

 Supun la vot art.5, fost art. 4. 
       S-a votat cu 12 voturi  împotrivă şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 

 Supun la vot art.6, fost art. 5. 
       S-a votat cu 12 voturi  împotrivă şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 

 Supun la vot art.7, fost art. 6, care este modificat conform propunerii aprobate de  
dumneavoastră. 

       S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.8, fost art. 7. 
       S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                          



 11 

                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.9 care a fost modificat. 
       S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art. 10. 
       S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                  5 abŃineri (dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Costa Cosmin, dl. Kovacs                                              
                                                  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi d-na Mateucă Mădălina) 
A fost adoptată Hotărârea nr.227/2011 
 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren in suprafata de 28 m.p. din domeniul public 
in domeniul privat al municipiului Deva.    

Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.228/2011 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

            Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 
28 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe Aleea Teilor f.n., in continuarea 
bateriei de garaje existente.     

Dl. łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 

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

                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri.  PoftiŃi, domnule łonea. 
Dl.łonea Vasile 
Propun ca din comisia de evaluare să facă parte: Moş Ovidiu, Chişotă Roxana,  Breazu 

Maria şi Mateucă Mădălina iar membrii supleanŃi: Pogocsan Ferdinand, Dobrean Robert, Iacob 
Petru Florin şi Borca Tiberiu. 

Dl.Ghergan Florian 
Mai sunt propuneri? Nu. Supun votului dumneavoastră ca pe lista de vot să fie propunerile 

pe care le-a făcut domnul łonea. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Putem trece mai departe sau cum facem? 
Dl.łonea Vasile 
Mai sunt articole. 
Dl.Ghergan Florian 
Aşa  şi după aceea revenim. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Aşteptăm cu hotărârea per ansamblu după vot, da?  Putem merge mai departe şi reŃinem 

aici un număr, nu? Da, bun. 
 
 

Punctul 5 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al 

municipiului Deva nr.105/2009. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.230/2011 
 

Punctul 6 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al 
municipiului Deva nr.298/2006, ulterior modificata. 

Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.231/2011 
 

Punctul 7 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local nr.75/2011. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
        S-a votat cu 17 voturi pentru. 

Aici cum este, haideŃi să vedem. 7,1 
 Dl.łonea Vasile  
 Articolul doi este doi roman. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este altfel numerotat, de asta am zis. Deci este în regulă, da. 
 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
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 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.232/2011 
 

Punctul 8 suplimentar  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional la contractul de comodat 
nr.18421/22.06.2011 cu privire la darea in folosinta gratuita a unui numar de 5 sisteme tehnica de 
calcul si 5 imprimante Spitalului Judetean de Urgenta Deva;   

Dl.łonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.233/2011 

 
Punctul 9 suplimentar  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Proiect de hotărâre privind trecerea a doua  terenuri în suprafaŃă de 20 ha si respectiv 14 ha 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva;   

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 

 Eu propun să amânăm dacă ne permite legea, în noul consiliu, acest punct şi punctul 
următor întrucât pentru noi consilierii se ridică probleme neclarificate. Până le clarificăm, nu 
suntem de fapt, din start, împotrivă dar să clarificăm toate problemele ce Ńin de aceste aspecte după 
care o să fim probabil favorabili dacă ele sunt clare şi prezintă nişte avantaje pentru Consiliul 
Local Deva. 
      Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Secretar, vă consult dacă se poate să supunem la vot amânarea acestor… 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Este dreptul dumneavoastră. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este dreptul nostru. Supun la vot propunerea domnului łonea de a amâna cele două 
puncte…Ce aŃi spus? 
 Dl.łonea Vasile 
 Deocamdată unul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Punctul acesta. PoftiŃi domnule. 
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 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Este vorba în acest proiect de hotărâre despre terenul pe care-l primim de la armată pentru 
tinerii căsătoriŃi. Atât vroiam numai să spun. Este un teren pe care-l primim la schimb. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Este un beneficiu pentru Consiliul local şi pentru tinerii din municipiul Deva.
 Dl.łonea Vasile 
 Numai pentru tinerii căsătoriŃi? 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Tinerii căsătoriŃi  da, în general pentru că ei au punctajul mai bun. Având în vedere că 
vorbim de 20 de ha, o să fie pentru toată lumea. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles. Mai este cineva care vrea să ia cuvântul? PoftiŃi, domnule łonea. 
 Dl.łonea Vasile 
 Pe mine într-adevăr mă înduioşează grija domnului Viceprimar dar dumnealui nu era încă 
viceprimar şi nici consilier atunci când s-au vândut de pomană terenuri existente în patrimoniul 
Consiliului local unor mafioŃi italieni şi acum venim şi ne apucă grija  de… la un preŃ de nimic, 
pur şi simplu am înstrăinat, am dat de pomană un teren pe care poate să-şi construiască tinerii şi 
acum venim şi ne apucă grija de lucrurile astea. Să clarificăm şi aici aspectele juridice şi tot ce Ńine 
şi vom avea grijă noi, consiliul local, nu primarul, nu viceprimarul, să abordăm şi această problemă 
în termenii exact juridici şi exact clari ca să nu mai existe ca rândul trecut fel de fel de controverse 
pentru că au mai fost şi terenurile din depozitele alea de carburanŃi care acum…ne-am trezit târziu 
că nu corespund unor norme,  că există pericolul clar de explozie locuinŃele fiind prea aproape dar 
trebuia întrebat înainte de a face P.U.Z.-urile şi a da speranŃe la tineri dacă se încadrează sau nu. O 
să avem grijă să lămurim toate aspectele juridice din acest capitol dar în timp util şi frumos şi o să 
acordăm tinerilor real şanşa de a-şi contrui o locuinŃă, nu iluzorie. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Terenul oricum îl primim dar acum domnul łonea acum trebuia să fie împotrivă, nici o 
problemă, amânăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este dreptul dânsului să-şi spună cuvântul. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Corect. 
 Dl.Ghergan Florian 
 PoftiŃi, domnule Viceprimar. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Domnule Preşedinte, pentru că este vorba de două schimburi care printre altele înseamnă  
un drept sau schimb într-un act translativ de proprietate, cât am avut posibilitatea am analizat  
Expunerea de motive iar în această Expunere de motive se stipulează: “Municipiul Deva prin 
Consiliul Local oferă la schimb printre altele deci, printre cele două terenuri  de 14 şi 20 de ha şi 
spune aşa: ”după finalizarea blocului de locuinŃe din cartierul Primăverii- Archia, str. Zăvoi, care 
la această dată este în curs de execuŃie, o scară de bloc cu 20 de unităŃi locative în valoare de 
4.918.151, 0 lei va trece în proprietatea Ministerului Apărării”. Studiind legea, Legea nr. 114 
republicată, privind locuinŃele, la art.47 este stipulat clar că locuinŃele sociale – pentru că aici 
vorbim de locuinŃe sociale – realizate potrivit prezentei legi, nu pot fi înstrăinate sau vândute. 
Deci, iată un singur argument pentru care solicităm această amânare nu din dorinŃa de a împiedica 
tinerii să intre în posesia unor terenuri ci din dorinŃa de a clarifica şi acest schimb să fie în totalitate 
foarte legal pentru ca ulterior să nu poată fi atacat de nimeni şi binenŃeles tinerii să poată să-şi 
construiască locuinŃe. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Dacă mai este cineva care vrea cuvântul? Deci, eu aş vrea executivul să aducă toate 
argumentele. Domnule Secretar ştiŃi că pe acest subiect noi am avut un dosar penal şi au fost şi 
consilierii, am fost cu toŃii la D.N.A. şi aş vrea să  nu se mai ajungă în situaŃii de genul acesta. 
Probabil că propunerea domnul łonea de a amâna şi de a clarifica toate lucrurile care sunt la 
solicitarea consiliului cred că este bună şi nu trebuie să facem luptă politică acum pe acest subiect. 
 Şi eu susŃin acest lucru, să amânăm. 
 Aş vrea să supun la vot. Cine este pentru amânare?  
  14 voturi pentru. 
 Cine este împotriva amânării? 
  Nimeni. 
 Cine se abŃine? 
  3 abŃineri (dl.Kovacs  Francisc, dl. Cioroagă Miron şi dl.Costa Cosmin Cristian) 
 Este bine? AŃi consemnat? Da. Mergem mai departe. 
   
Punctul 10 suplimentar  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 
terenuri intre Municipiul Deva prin Consiliul local si Statul Roman prin Ministerul Apararii 
Nationale. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Cele două proiecte de hotărâre sunt legate una de alta. Îmi menŃin aceiaşi propunere, să  

amânăm şi acest punct. 
Dl.Ghergan Florian 

 Mai sunt şi alte luări de cuvânt? Nu sunt. 
 Supun la vot. Cine este  pentru amânarea acestui punct de pe ordinea de zi? 
  14 voturi pentru. 

Cine este împotrivă? 
 Nimeni. 

 Cine se abŃine?                                     
            3 abŃineri (dl.Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron şi dl. Costa Cosmin Cristian) 
AŃi consemnat? În regulă. 

 
Punctul 11 suplimentar  

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 
al municipiului Deva pe anul 2011. 

Dl. Ghergan Florian 
PoftiŃi doamna director, aici este punctul dumneavoastră, vă lăsăm. 
D-na Nicula Viorica 
În textul proiectul de hotărâre, la articolul 2 dintr-o greşeală, o eroare, am scris “fondul de  

rulment”  şi de fapt este “fondul de rezervă”. Cer înlocuirea cuvântului “rulment” cu “rezervă”. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Doamna director, rugămintea noastră, a consilierilor, pe viitor, acum ne-aŃi pus în faŃa 
faptului împlinit, atunci când discutăm despre buget, vă rugăm să ne daŃi materialele înainte ca să 
le punem discuta pentru că sincer intenŃia a fost să nu aprobăm dar am zis “domnule, dacă 
dumneavoastră aŃi solicitat înseamnă că sunt nişte corelaŃii care trebuie făcute şi nu vrem să 
blocăm în nici un sens activitatea executivului” dar vă rog să ne înŃelegeŃi că este un afront. Ne 



 17 

puneŃi totdeauna pe ultima sută de metrii. HaideŃi să facem o şedinŃă peste două zile sau ni le daŃi 
cu două zile înainte. Vă rog eu frumos. Da?! MulŃumesc. 
 Aş vrea să văd comisiile de specialitate. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Comisia de buget a avizat favorabil, cu amendamente. 
 Dl.Răchită Ciprian 
 Avem o propunere. Să introducem cele două autoturisme pentru PoliŃia Locală în valoare 
de 180 de mii lei vechi şi suma se va lua prin diminuarea poziŃiilor studii pentru zone verzi şi 
cadastru imobiliar. 
 Dl.Ghergan Florian 

Deci, să se introducă două autoturisme pentru PoliŃia Locală şi sumele se diminuează de la  
capitolul…? 

Dl.Răchită Ciprian 
De la  blocuri sociale şi introducerea cadastrului imobiliar. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Preşedinte, fiind vorba de rectificarea de  buget, am o rugăminte. HaideŃi să  

facem o pauză, să poată număra comisia, să votăm hotărârea respectivă după care să dezbatem, că 
este un proiect foarte important. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De acord cu dumneavoastră. Până atunci vă mai gândiŃi la proiectul acesta, la 
amendamente. Deci, până acum sunt două amendamente, unul făcut de doamna director … 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Revenim pe urmă, să fim atenŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Da dar, sunt două amendamente pe care le-am consemnat după care aştept alte 
amendamente. Deci, doamna director şi colegul care au făcut două propuneri, da?! 

 
(Se face pauză pentru votul secret şi numărarea voturilor de pe buletinele de vot înscrise la  

punctul 4 suplimentar, art.6) 
 
Dl. Ghergan Florian 
Domnilor consilieri, v-aş ruga să reveniŃi.  
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi valabil exprimate, 17 voturi 

valabile. 
• Comisia de evaluare: 

- dl.Moş Ovidiu – 17 voturi “pentru” 
- d-na Chişotă Roxana – 17 voturi “pentru” 
-d-na  Breazu Maria  - 17 voturi “pentru” 
- d-na Mateucă Mădălina  - 17 voturi “pentru” 
- d-na Bornemisa Anamaria – 17 voturi “pentru” 
- d-ra NuŃu Silviana  - 17 voturi “pentru” 
- dl.Jarnea Horea – 17 voturi “pentru” 

• Membrii supleanŃi:  
- dl.Pogocsan Ferdinand – 17 voturi “pentru” 
- dl. Dobrean Robert – 17 voturi “pentru” 
- dl. Iacob Petru Florin  – 17 voturi “pentru” 
- dl. Borca Tiberiu– 17 voturi “pentru” 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 17 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.229/2011 
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Mergem mai departe, ultimul punct de pe ordinea de zi, reluăm. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011. 
Dl.Ghergan Florian 
Aici chiar am avut două amendamene. StaŃi, pe rând. Deci, avem din executiv două. PoftiŃi, 

domnule Viceprimar. 
Dl.Oancea Nicolae Florian 
Aş dori să formulez şi eu un amendament, de fapt două amendamente. 
Primul amendament. Se diminuează de la Cap.74.02. “ProtecŃia mediului”, Titlul 20 

“Bunuri şi servicii” alineatul “Salubrizare”, deci se diminuează cu suma de 1 milion 100 de mii de 
lei şi totodată se diminuează poziŃia de pe Lista de investiŃii “Noi capacităŃi de energie 
regenerabilă” cu suma de 100 mii de lei. Astfel, suma de 1 milion 200 de mii de lei se repartizează 
după cum urmează: 800 de mii la “Culte religioase” majorându-se de la 900 de mii de lei la 1 
milion 700 de mii de lei iar la “Sport” se repartizează 400 de mii de lei majorându-se prevederea 
de la 400 de mii la 800 de mii de lei. Este primul amendament.  

Cel de-al doilea se referă la poziŃia “Amenajare cutii pentru păsări la Parcul Bejan”, un 
S.F., suma de 10 mii de lei. Propun ca această sumă să se diminueze, de fapt să fie luată de la 
această poziŃie şi să fie majorată cu suma de 10 mii de lei poziŃia de la blocurile de locuinŃe 
sociale. Cred că este mult mai util să folosim banii la locuinŃe sociale decât la cutii de păsări. 

Dl.Ghergan Florian 
Mai aveŃi altceva? 
Dl.Oancea Nicolae Florian 
Sunt cele două amendamente pe care le-am propus. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, dacă mai este cineva. Domnii consilieri? Nu sunt?! PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Cioroagă Miron 
StimaŃi colegi, doamnelor şi domnilor, am şi eu o propunere în legătură cu Liceul 

Sigismund ToduŃă. Fac parte din Consiliul de administraŃie şi cunosc problemele liceului respectiv. 
Este imperios să reparăm reŃeaua de încălzire centrală. Deci, efectiv instalaŃia este toată colmatată 
şi trebuie făcută o reparaŃie urgentă până nu începe şcoala. Propun ca biroul tehnic din cadrul 
Primăriei să găsească resursele necesare şi să alocăm suma de 70 de mii de lei pentru repararea 
sistemului de încălzire centrală. 

Dl.Ghergan Florian 
StaŃi un pic. Există proiect, este ceva făcut sau…? 
D-na Mateucă Mădălina 
Nu, este pe reparaŃii. 
Dl.Cioroagă Miron 
Este pe reparaŃii, sunt lucrări de reparaŃii. 
Dl.Ghergan Florian 
Păi şi pe reparaŃii trebuie să ştii ce faci. Le licitezi toate lucrurile astea, cum se va… sau 

aveŃi dumneavoastră o formaŃie care le face şi le dăm banii sau cum? 
PoftiŃi. 
Dl.Tătar Ioan 
Domnule Preşedinte… 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, nu, referitor la subiectul acesta vreŃi să interveniŃi? 
Dl.Tătar Ioan 
Nu,nu. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, nu. Atunci haideŃi să clarificăm. Cum propuneŃi? Să luăm nişte bani de unde şi să-i 

punem unde? 
Dl.Cioroagă Miron 
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Deci, este foarte greu ca să iei bani de undeva şi să dai în altă parte. 
D-na Nicula Viorica 
Trebuie precizat de unde se ia şi unde se duce. 
Dl.Cioroagă Miron 
Am înŃeles, ştiu. 
Dl.Ghergan Florian 
Corect. Vă spun, noi trebuie să clarificăm pentru că în execuŃia bugetară trebuie să fie 

foarte clar , “de acolo poziŃia este atât, dincolo poziŃia este atât”. Eu ştiu că este foarte greu să 
diminuezi. 

Dl.Cioroagă Miron 
Sunt în contradictoriu cu colegul meu, domnul Oancea.  
D-na Nicula Viorica 
Trebuie să se menŃină echilibrul bugetar, venituri = cheltuieli. 
Dl.Ghergan Florian 
Da. Să facem un echilibru. Trebuie să luăm de undeva şi să punem banii aceştia şi să se 

facă ceea ce trebuie făcut, haideŃi să o lăsăm aşa, cu  proiecte şi ce trebuie făcut. 
Dl.Cioroagă Miron 
Cu tot ce trebuie, cu licitaŃie, cu absolut tot ce trebuie, da, binenŃeles. 
Dl.Ghergan Florian 
Sigur că da. ZiceŃi de unde, adică trebuie să… 
Dl.Cioroagă Miron 
Eu propun să luăm de la… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Suma, cuantumul sumei, de unde? 
Dl.Ghergan Florian 
Doamna director, credeŃi că-l puteŃi ajuta pe coleg? 
D-na Nicula Viorica 
Dacă nu ne spune sursa de finanŃare, nu. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, domnule coleg, eu propun următorul lucru. HaideŃi să discutăm foarte serios partea 

de şcoli pentru că toŃi suntem repartizaŃi. 
Dl.Cioroagă Miron 
Deci, în mod normal, toate şcolile au probleme. 
Dl.Ghergan Florian 
Exact. HaideŃi să avem o discuŃie între noi, să vedem cum repartizăm şi cum alocăm nişte 

sume pe reparaŃii. 
Dl.Cioroagă Miron 
Vreau să vă aduc la cunoştinŃă că instalaŃia termică de la Liceul Sigismund ToduŃă, de când 

a fost dat liceul în folosinŃă, nu a mai fost reparată niciodată şi este ineficientă. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu vă cred pe dumneavoastră dar, vedeŃi că în momentul acesta datorită faptului că nu este 

bine conturat de unde luăm, unde punem nu putem să… sau dacă aveŃi o propunere eu o supun la 
vot. 

Dl.Cioroagă Miron 
Propunerea este, eu ştiu, poate reuşim să luăm de la locuinŃe sociale. 
Dl.Borbeanu Simion 
Dar, de unde rezultă suma asta? De unde ştii că costă atât? 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, domnule coleg, eu zic, haideŃi să o analizăm bine şi vom face că toată lumea are 

probleme, vă spun, toŃi suntem într-un consiliu de administraŃie şi peste tot sunt probleme. Unul 
are cu faŃada, altul cu geamurile, altul cu acoperişul, cu sala de sport, toŃi au probleme. 

Dl.Cioroagă Miron 
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Eu sunt de acord dar aici… 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să discutăm acest lucru şi să-l prindem într-o altă şedinŃă, într-o rectificare de 

buget. Vorbim cu executivul, vedem unde, cu domnul Primar să pună pe ordinea de zi. Eu cred că 
aşa ar fi bine sau cum propuneŃi dumneavoastră dar dacă nu-mi spuneŃi de unde să luăm şi unde să 
punem nu putem să supunem la vot că nu putem face echilibru bugetar. 

Este bine aşa? SunteŃi de acord? 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu propun să se ia de la “Culte”, din propunerea pe care a făcut-o domnul Oancea, suma 

respectivă pentru reparaŃii. Mă gândesc că fiind vorba de instalaŃii electrice este necesar să se facă 
aceste reparaŃii pentru că viaŃa acelor copii este în pericol, în primul rând. Eu zic că nimeni nu o să 
se supere să se facă aceste reparaŃii pentru că într-adevăr instalaŃiile sunt deosebit de vechi şi să nu 
uităm de fapt poziŃia pe care o are acest liceul pe plan naŃional. Atunci, este normal ca să facem. 
Deci, propunerea este, deci sursa există. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Pentru că am crezut că şi colegii au citit bugetul şi s-au uitat pe capitole clar, iei de undeva 

şi pui dincolo dar echilibrul trebuie să se păstreze. Sugestia mea este ca să luaŃi de la “Salubritate” 
şi vă dau un singur exemplu. Bugetul alocat de Consiliul local pentru anul 2010 la “Salubritate” a 
fost de 55 de miliarde de lei vechi. Bugetul alocat prin votul consilierilor locali pentru anul 2011 
este de 83 de miliarde de lei vechi. S-au luat 11 miliarde, au mai rămas 72. DiferenŃa de la 55 cât s-
au  alocat în 2010 – şi activitatea a fost la fel de bine făcută – şi până la 72 este o sumă în plus care  
poate fi realocată spre ce aŃi spus dumneavoastră domnule consilier… 

Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles. SunteŃi de acord cu propunerea făcută de către…ca să o trecem şi atunci este 

clară treaba?! 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, noi am propus ceva. SupuneŃi la vot. 
Dl.Ghergan Florian 
Bun dar, acum de ce puneŃi aşa… 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu i-am sugerat la domnul Oancea de unde să ia şi unde să pună. Mie dânsul să nu-mi   

sugereze nimic. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule coleg, toată lumea poate să… 
Dl.Cioroagă Miron 
Domnule Preşedinte, dacă-mi permiteŃi. Eu am spus de la bun început, este foarte greu să 

hotărâm de unde să tai. Deci, noi venim cu propuneri unde să punem dar este foarte greu pentru că 
toate sunt cu prioritate. Sunt de acord cu propunerea. 

Dl.Ghergan Florian 
SunteŃi de acord cu propunerea domnului viceprimar? 
Dl.Cioroagă Miron 
BinenŃeles. Da, sunt de acord. 
Dl.Tătar Ioan 
Domnule Preşedinte, coordonez serviciul de salubritate din municipiul Deva şi am văzut că 

domnul consilier a făcut o propunere  referitor la “Salubritate”, dacă faceŃi propunere şi se votează, 
municipiul Deva o să fie cel puŃin 2-3 luni de zile nemăturat. 

Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles. Mai aveŃi altceva? 
Dl.Tătar Ioan 
Nu, numai atât. Vroiam să vă spun că dacă se reduce cu această valoare, cel puŃin 2 sau 3 

luni de zile municipiul Deva nu va fi măturat. 
Dl.Ghergan Florian 
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Bine, o să vedem de ce nu va fi măturat şi cum este contractul. Ne uităm şi la treaba 
aceasta. Bine. Altceva?  Mai există altcineva? 

Dl.łonea Vasile 
Consilierii propun colegului să nu mai stropească la Bârcea Mică unde este pietriş şi o să se 

reducă cheltuielile. Dacă nu mai stropiŃi pe la Archia, pe la Bârcea Mică, se pot reduce de acolo 
cheltuielile. 

Dl.Tătar Ioan 
Domnule consilier, niciodată nu a fost stropit. 
Dl.łonea Vasile  
Dar aŃi alocat bani pentru stropire. 
Dl.Tătar Ioan 
Nu sunt alocaŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Răchită Ciprian 
Referitor la amendamentele făcute de domnul consilier Oancea, pentru “Amenajare cuşti 

păsări parcu Bejan” sunt 1500 lei nu 10 mii lei pentru acest studiu de fezabilitate. 
Şi punctul 2, aŃi spus să tăiem bani de la “Noi capacităŃi”. Acesta este un proiect pentru 

care am primit finanŃare de la Ministerul Mediului şi aceasta este contribuŃia Primăriei Deva pe 
20% din  valoarea investiŃiei. Ne-am angajat cu Ministerul Mediului să suportăm 20% din această 
investiŃie pentru lucrări de proiectare şi execuŃie şi trebuie să plătim această contribuŃie. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Sunt de acord parŃial cu dumneavoastră iar suma de 7 miliarde 200 de milioane lei vechi 

din care dumneavoastră aŃi luat deja 7 mii de lei – deci iată că se poate – iar noi vorbim în consiliul 
local de oportunitate. Da? Din punctul de vedere al oportunităŃii consilierii locali pot să facă 
propuneri. Noi am făcut o propunere, un amendament care va fi supus la vot.  

Apreciez grija dumneavoastră pentru staŃiile eoliene, foarte bine dar cred că mai mult decât 
să vă expuneŃi un punct de vedere… 

Dl.Răchită Ciprian 
Atât am vrut. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Perfect. 
Dl.Ghergan Florian 
Mai doreşte altcineva să ia cuvântul? 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Îmi cer scuze. Dacă nu au fost 10 mii şi a fost 1500 atunci amendamentul … 
Dl.Ghergan Florian 
Îl retrageŃi? 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Nu îl retrag, este de 1500. Deci, 1500 nu 10 mii transfer la blocurile de locuinŃe sociale. 
Dl.Ghergan Florian 
Mai este altcineva? Nu. Putem să trecem la vot. 
Domnule Secretar, supunem la vot amendamentele, da? 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Primul amendament. 
Dl.Ghergan Florian 
Primul amendament, da. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
În loc de “fond de rulment” “fond de rezervă”. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Dar să le şi citiŃi. 
Dl. łonea Vasile 
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A fost o eroare materială. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, primul este modificarea făcută de doamna director, da?! În loc de “fond de rulment” 

este ….Da?! Este clar? Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 17 voturi pentru. 
Al doilea… 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Dotarea cu două autoturisme a PoliŃiei Locale. 
Dl.Ghergan Florian 
Dotarea cu două autoturisme, este colegul din executiv. Vreau să supun la vot. Cine este 

pentru?  
3 voturi pentru (dl. Pogocsan Ferdinand, dl.Costa Cosmin Cristian, d-na Mateucă  

              Mădălina) 
Cine se abŃine?  

2 abŃineri (dl.Kovacs Francisc şi dl.Cioroagă Miron) 
Cine este împotrivă?  AŃi notat? 
Dl.łonea Vasile  
Câte sunt împotrivă? 
Dl.Ghergan Florian 
Împotrivă 12. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu a trecut. 
Dl.Ghergan Florian 
Amendamentele propuse de domnul Oancea. Aş vrea să le votăm, da?! Are două 

amendamente. Primul amendament, ca să fie foarte clar. Să ia de la Capitolul… Deci aŃi notat care 
sunt sau vreŃi să mai reluăm o dată? 

Dl. Secretar Socol Augustin 
Este mai bine. 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să mai reluăm o dată, domnule Oancea. 
Dl.Oancea  Nicolae Florin 
Se diminuează de la Cap. 74.02, poziŃia “ProtecŃia mediului”, Titlul 20  “Bunuri şi 

servicii”, alineatul “Salubrizare”, se diminuează cu suma de 1 milion 100 de mii de lei. Totodată se 
diminuează poziŃia de pe Lista de investiŃii “Noi capacităŃi de energie regenerabilă” cu suma de 
100 mii de lei. Astfel suma de 1 milion 200 de mii de lei se repartizează după cum urmează: 800 
de mii de lei la “Culte religioase”, majorându-se de la 900 de mii de lei la 1 milion 700 de mii de 
lei iar la “Sport” de repartizează 400 de mii de lei în plus majorându-se prevederea de la 400 de 
mii la 800 de mii de lei. 

Dl.Ghergan Florian 
Este clar? 
D-na Mateucă Mădălina 
AtenŃie, sunt 500 de mii de ron erau la “Sport”. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, nu, 400. 
D-na Mateucă Mădălina 
Aici am citit  500 de mii. Propunerea era 500 de mii. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Bun, dacă a fost 500 propunerea de suplimentare este cu 400 de mii, deci în total 900 de 

mii de lei  la “Sport” iar la “Culte” de la 900 de mii cu încă 800, 1 milion 700. 
Dl.Ghergan Florian 
Este clar? Supun la vot cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
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                                  4 abŃineri (dl. Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă  
                                                   Mădălina şi dl. Costa Cosmin Cristian) 
Mergem mai departe. Al doilea amendament. PoftiŃi domnule. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Al doilea amendament face referire la suma de 1500 de lei care se diminuează de la poziŃia 

“Amenajare cutii pentru păsări” iar această sumă de 1500 de lei trece la blocurile de locuinŃe 
sociale. Este clar?  

Supun la vot cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 13 voturi pentru şi  
                                  4 abŃineri (dl. Kovacs Francisc, dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă  
                                                   Mădălina şi dl. Costa Cosmin Cristian) 
AŃi notat? Este clar? 
Mergem mai departe. Colegul nostru cu Sigismund ToduŃă. SunteŃi de acord, am înŃeles că 

aŃi fost de acord să se găsească soluŃia care v-a propus-o domnul Oancea ca să diminuăm şi să 
rezolvăm problema. De acord, da? 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnul Oancea nu a propus, a sugerat. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu vorbesc cu cel care …după aceea vorbim şi…pe rând, da? Deci, sunteŃi de acord. 

Propunerea este să se diminueze tot de la … da? E clar şi să se pună la Sigismund ToduŃă 70 de 
mii. 

D-na Nicula Viorica 
De unde se diminuează? 
Dl.Ghergan Florian 
De la “Salubritate”, da?! Clar? 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
DaŃi-mi voie. Amendamentul este făcut de colegul nostru, eu am sugerat de unde se pot lua 

banii. Aş prefera ca dânsul să prezinte amendamentul dacă doreşte şi de unde ia banii. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Luăm de la “Culte” şi dăm la biserici, 70 de mii. 
Dl. Răchită Ciprian 
Disponibilitate avem de la blocurile de locuinŃe sociale. 
Dl. Cioroagă Miron 
StimaŃi colegi, că luăm de la blocurile de locuinŃe sociale, că luăm de la “Culte”, că luăm 

de la “Salubritate”…. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule coleg, eu sunt de acord cu ce spuneŃi dumneavoastră dar noi trebuie să avem un 

echilibru bugetar. 
Dl. Cioroagă Miron 
Am înŃeles, da. 
Dl.Ghergan Florian 
FaceŃi o propunere. 
Dl.Cioroagă Miron 
Propun să luăm de la “Culte”, să luăm de la “Culte” suma de 70 de mii de lei pentru ca acei 

copii la iarnă să înceapă şi ei clasa. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles, asta este propunerea dumneavoastră. Este clară? 
O supun la vot. Cine este pentru această propunere? 
 5 voturi pentru (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Kovacs  

                          Francisc, dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă Mădălina) 
 Cine este împotrivă? 
  12 voturi împotrivă. 
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 Este clar? Mergem mai departe. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 DaŃi-mi voie. 

Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 

 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Nu vreau să las problema nerezolvată. Rareori intervin. Hai să rezolvăm şi această şcoală. 
AŃi spus dumneavoastră că peste tot sunt probleme. Hai să luăm că vorbeam de 800 de mii la 
“Sport”. Hai să luăm 70 de mii şi să rezolvăm şcoala aceasta. 
 Dl. łonea Vasile 

S-a votat. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

Am înŃeles, intervin târziu, da… 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să găsim o soluŃie. HaideŃi să găsim o soluŃie. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Am eu o propunere. Propunerea este să luăm jumătate de la “Sport”, ar fi 35 de mii de la 

“Sport” şi 35 de mii de la “Culte”. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Am o propunere, să fim serioşi! În momentul în care a fost un amendament propus de un 

consilier local care amendament a fost supus votului în plenul Consiliului local iar acest plen a 
votat amendamentul mi se pare o lipsă de seriozitate ca să veniŃi acum să propuneŃi “iau de la 
“Sport”, iau de la “Culte” şi pun în altă parte”. Plenul şi majoritatea Consiliului local a votat un 
amendament. Acel amendament pe care l-a votat… minoritatea trebuie să se supună majorităŃii şi 
vă rog respectuos dacă vreŃi să faceŃi alte amendamente să le faceŃi dar luaŃi de la alte capitole 
bugetare şi aveŃi tot sprijinul majorităŃii Consiliului local. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Da, îmi asum neseriozitatea având în vedere că este vorba despre o şcoală. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Numai puŃin. 

Dl. Secretar Socol Augustin 
Au fost supuse la vot toate amendamentele. O parte au trecut, o parte au căzut. 
Dl.Ghergan Florian 
Clar. Mergem mai departe. Mai sunt alte amendamente? Nu. Păi, ca să nu ajungem că după 

aceea nu am dat… 
StaŃi puŃin că mai sunt maşinile… 
Dl.Moş Ovidiu 
A căzut, a fost al doilea. 
Dl.Ghergan Florian 
A căzut maşinile dar a mai venit domnul Tătar cu o propunere. 
Dl.łonea Vasile 
Numai ne-a atenŃionat. 
Dl.Ghergan Florian 
Numai ne-a atenŃionat. Nu mai este de supus altceva la vot, domnule Secretar, nu? 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Nu mai este. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnilor consilieri, clar? 
Dl.Lazăr Danil 
De acord. 

        Dl.Ghergan Florian 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 
 Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
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                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
                                             5 abŃineri (dl. Costa Cosmin Cristian, dl. Pogocsan Ferdinand, dl.  
                                                              Kovacs Francisc,  dl. Cioroagă Miron, d-na Mateucă                                                             
                                                              Mădălina) 

A fost adoptată Hotărârea nr.234/2011 
Diverse 

 Dl.Ghergan Florian 
 Ordinea de zi s-a epuizat. Dacă sunt la punctul Diverse, dacă sunt probleme. PoftiŃi, vă rog. 

Dl.Bălgrădean 
 Pentru domnul încă Viceprimar Costa.  Domnule Costa ne cunoaştem? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 StaŃi puŃin, cine ridică probleme la punctul Diverse?! Consilierii. 

Dl.Bălgrădean 
 Da sau nu? Ok. În ce calitate v-aŃi permis să trimiteŃi la PoliŃia Municipiului Deva şi la 
Procuratură o adresă semnată de dumneavoastră în care îmi făceaŃi mie o caracterizare? 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 În primul rând vă rog frumos să vorbiŃi pe un ton normal. 

Dl.Bălgrădean 
Deci, m-am exprimat foarte clar. În ce calitate? 

 Dl.Ghergan Florian 
Domnule, numai puŃin. Dacă are legătură cu şedinŃa noastră de astăzi… 
Dl.Bălgrădean 
Era rubrica Diverse, îmi cer scuze. 

 Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles. La rubrica Diverse domnii consilieri îşi exprimă punctul de vedere dacă au alte 
probleme în afara ordinii de zi.  

Dl.Bălgrădean 
 Îmi cer scuze. 
 Dl.Ghergan Florian 

DiscuŃii? Nu sunt. Declar închisă şedinŃa de astăzi. 
 

 
 

Deva, 29 iulie 2011 
 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Ghergan Florian                                     Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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