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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 11 ianuarie 2013,   în şedinŃă  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 
 
 
Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului 
Deva, nr.16/2013.  

La şedinŃa au participat 15 consilieri locali, respectiv:  
Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc 

Oana, Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, Takasc Iosif, domnul viceprimar Moş Ovidiu, 
domnul Primar Petru Mărginean, dl. Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor 
şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.Ardelean Nelu 
Domnilor consilieri,    
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 14 consilieri, 
şi-au anuntat absenta domnii consilieri Birau Mircea, Tonea Vasile, Coroiu Tiberiu. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Petru Mărginean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi. 

A venit şi domnul Marian Muntean, suntem 15 consilieri prezenŃi. 
 
D-nul Primar Petru Mărginean: 

           Sărut mâna, bună ziua, bine aŃi venit! La mulŃi ani!  
Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiect de hotărâre, privind: 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.358/2012 privind stabilirea 
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2013; 

            IniŃiator Primar Petru Mărginean 
II. Diverse 
 
Dl. Ardelean Nelu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi (Ardelean  
Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu Ion, David Ioan, 
Demeter Ioan, Frânc Oana, Hanzi Stan, Kovacs 
Francisc, Moş Ovidiu, Muntean Marian, Morar 
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Marcel, Pogocsan Ferdinand, Panduru Carol, 
Stănilă Ioan, Takasc Iosif).  

 
D-nul Primar Petru Mărginean: 
Fata de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu 

urmatorul proiect de hotarare: 
1. Aprobarea utilizarii excedentului anului 2011 pentru acoperirea definitiva a 

deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2012; 
            IniŃiator Primar Petru Mărginean  
  

Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi (Ardelean  
Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu Ion, David Ioan, 
Demeter Ioan, Frânc Oana, Hanzi Stan, Kovacs 
Francisc, Moş Ovidiu, Muntean Marian, Morar 
Marcel, Pogocsan Ferdinand, Panduru Carol, 
Stănilă Ioan, Takasc Iosif).  

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi la pct.1 şi punctul suplimentar se adoptă cu votul 
majorităŃii consilierilor locali în funcŃie. 
 
I . Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  
 Dl.Primar Petru Mărginean 
 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.358/2012 
privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 
2013. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisiile? Comisia juridică avizul? 
Dl. Franc Oana   
Favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Buget favorabil. Urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
ProtecŃie socială? 
Dl. Demeter Ioan  
Favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Servicii publice? 
Dl. Cristescu Ion 
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Favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Cultură? 
Dl.Takacs Iosif 
Favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Domnilor consilieri, dacă doriŃi să luaŃi cuvântul, o puteŃi face. 
Dl. Primar Petru Mărginean 

 Înainte de a-i ruga pe colegii consilieri să ia cuvântul, vreau să vă explic în câteva 
cuvinte, în două trei fraze după care vă dau cuvântul sau înainte îi rog pe colegii mei 
doamna Carla Popa şi Călin Păcurar să vă explice cum am ajuns la acest calcul. Din 
punct de vedere economic, juridic, eu spun că totul este ok. Dumneavoastră vă exprimaŃi 
punctul de vedere. 
 Vreau să spun că în urmă cu 3 ani administraŃia din Deva decidea majorarea 
taxelor şi impozitelor locale cu marja maximă admisă, adică 20%. Acest cuantum al 
taxelor s-a menŃinut şi în anii care au urmat, 2011 şi 2012. Acum am decis după un 
calcul, făcând  doar un mic calcul de algebră, să renunŃăm la cele 20 de procente astfel 
încât chiar şi după indexarea cu 16 procente, 16 şi ceva decise de Guvern, devenii să 
beneficieze de menŃinerea sau chiar scăderea unora dintre ele.  Este menŃinerea, scăderea  
şi în anumite cazuri chiar creşterea dar foarte puŃin. Vă voi explica cum tehnic şi după 
aceea vă vor exprima colegii mei. 
 Spre exemplu cu 4 procente scad impozitele pe clădiri în cazul persoanelor fizice, 
deci numai fizice. Mai sunt reduceri cum ar fi taxa pentru eliberarea anuală  a autorizaŃiei 
pentru activităŃile de alimentaŃie publică sau taxa pentru amplasarea teraselor sezoniere 
care sunt şi ele mai mici. Sunt, de exemplu, scăzând - 20% şi adăugând 16% iasă un 
procent de -4%. -4% este, 3,95 că în unele cazuri este chiar 4 ceea ce nu cred, nu ştiu 
dacă este chiar 4 dar 3,95 cam aşa se învârt procentele, se fac aceste modificări. Mai este 
reducere cu aproximativ 4 % a impozitului pe terenul cu construcŃie amplasată în 
intravilan în cazul persoanelor fizice şi juridice; exceptarea de la plată a 95% din 
impozitul aferent autovehicolelor hibrid în cazul persoanelor fizice şi juridice; reducerea 
taxei pentru eliberarea anuală a  autorizaŃiei privind desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie 
publică de la 1500 la 1000 de lei; reducerea taxei pentru eliberarea autorizaŃiei de 
funcŃionare pentru desfăşurarea unei activităŃi economice de la 82 de lei la 80 şi viza 
pentru eliberarea autorizaŃiei de la 41 de lei la 40 de lei; reducerea taxei pentru eliberarea 
de copii  de pe planuri cadastrale de la 33 de lei/mp la 32 lei/mp.; reducerea taxei pentru 
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate de la 33 lei/mp la 32 lei/mp, respectiv de la 
24 lei/mp la 23lei/mp. În unele cazuri cum sunt remorcile, terenurile intravilane agricole, 
extravilanul – de exemplu la extravilan 7 lei/hectar sunt creşteri – celelalte, la terenul 
intravilan agricol, la remorci, creşterea este de 1 lei, maxim 2 lei. 
 Unde rămâne la fel sunt impozitele pe maşini, persoanele juridice şi fizice şi 
clădirile persoanele juridice. Nu ştiu dacă le-am spus pe toate. Îi rog pe colegii mei să mai 
repete o dată poate mai clar, mai tehnic ceea ce am spus şi după aceea aştept întrebările 
dumneavoastră ca să fim toŃi lămuriŃi mai ales că este şi presa în sală. 
 Vă rog,  doamna Carla sau domnul Călin Păcurar, care doreşte. 
 Dl. Călin Păcurar 
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 Bună ziua. În primul rând cred că vă interesează mai mult majorarea. Cred că şi 
presa de asta este interesată. Vreau să vă spun că vis-a-vis de care vorbea şi domnul 
Primar respectiv majorarea impozitului la remorci, apare majorarea asta pentru că la 
remorci nu am avut majorarea de 20% aplicată încă de acum 3 ani şi prin aplicarea 
Hotărârii de Guvern nr.1309 practic trebuie crescut impozitul la remorci. Vis-a-vis de 
ponderea din totalul taxelor şi impozitelor eu zic că remorcile chiar insesizabile sunt ca şi 
pondere.  

Celelalte taxe scad sau se menŃin la acelaşi nivel, vorbesc de impozitele 
principale.  

Dacă aveŃi întrebări? 
Dl.Ardelean Nelu 
AveŃi cuvântul domnul Carol Panduru. 
Dl.Panduru Carol 
Aş dori să ni se spună mai exact, vis-a-vis de impozitele pe clădiri, maşini, cum 

sunt diferenŃiate pentru că la ora actuală, după 1990, cred că 90 şi ceva la sută din 
populaŃie şi-au cumpărat apartamentele. Nu se poate compara cu unul care are 3 vile sau 
nu ştiu ce. Cred că trebuiau decalate impozitele, chiar crescute în acest sens. Nu ştiu dacă 
ne încadrăm în OrdonanŃa de Guvern. Dacă nu ne încadrăm, eu mă abŃin de la  vot. 
 Dl. Călin Păcurar 

Pot să vă spun că ne încadrăm în OrdonanŃa de Guvern. 
Dl.Panduru Carol 

 Nu mă refeream la faptul că nu vă încadraŃi dumneavoastră, mă refeream dacă  
OrdonanŃa de Guvern a cuprins eu ştiu, ca să spun aşa echitabil, raportat vis-a-vis de cei 
cu averi mai mari în comparaŃie cu cei care sunt şi cu retribuŃiile ... în funcŃie şi de 
retribuŃiile care le au, cu pensiile, ş.a.m.d.. 

Dl. Călin Păcurar 
Vă explic. Codul Fiscal instituie pentru proprietarii de mai multe clădiri începând 

cu a doua, a treia, a patra sau mai multe clădiri un impozit suplimentar respectiv 65, 150, 
300% impozit mai mare pentru a doua, a treia, a patra proprietate. 

Dl.Panduru Carol 
Colegul încearcă să-mi spună că mi-a explicat el mie. 
Dl. Călin Păcurar 
Încă din 2010 este introdusă. 
Dl.Panduru Carol 
El nu poate să-mi explice mie că nu este de specialitate dar eu vroiam în sensul 

acesta să ştiu. 
Dl. Călin Păcurar 
Majorarea aceasta este introdusă în Codul fiscal din 2010. 
Dl.Panduru Carol 
Deci se aplică şi la nivelul Devei. 
Dl. Călin Păcurar 
Sigur. 
Dl.Panduru Carol 
Atunci este ok. 
Dl.Primar Petru Mărginean 
Îl rog şi pe domnul Socol să vă explice din punct de vedere legislativ. 
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Dl.Socol Augustin 
Din punct de vedere legislativ, proiectul de hotărâre se încadrează perfect în lege 

şi în mod deosebit în Codul fiscal. Prin Legea nr. 1/2013 Guvernul a fost abilitat să emită 
ordonanŃe. S-a emis OrdonanŃa 1/2013 care crează posibilitatea autorităŃilor locale să 
stabilească impozitele şi taxele conform principiului autonomiei locale, autonomie care 
este şi administrativă şi financiară. În atare situaŃie, am gândit bine proiectul de hotărâre 
împreună cu colegii de la impozite şi taxe şi el întruneşte condiŃiile legale fapt pentru care 
a fost avizat de colega mea Laura Sârbu şi va fi contrasemnat şi de subsemnatul. 

Dl.Ardelean Nelu 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul, dintre colegi? 
Dl.Primar Petru Mărginean 
Aş vrea să vă explic. Cel puŃin aşa am considerat eu şi cred că sunt în 

asentimentul dumneavoastră, în jur de 15 – este Silviana NuŃu aici, director economic -  
în  jur de 15-16% sunt venituri din taxe şi impozite. Eu consider că nu trebuie să ne 
concentrăm pe majorări de taxe şi să împovărăm contribuabilul. Sunt alte metode de 
atragere de fonduri, fonduri europene. Veniturile cred că importante pentru  administraŃia 
publică locală sunt cele venite din salarii, deci din atragerea de investitori, impozite pe 
salarii care putem face şi protecŃie socială prin creare de locuri de muncă şi pe asta 
trebuie să ne concentrăm cu toŃii. Adică, taxele şi impozitele până la urmă se învârt 
undeva în jur de15% şi cred că pentru foarte mulŃi oameni din oraşul nostru ele sunt 
simŃite. 

De aceasta am venit cu această propunere. Dacă sunt în asentimentul 
dumneavoastră eu cred că  putem să... Nu ştiu dacă mai sunt alte administraŃii publice 
locale în Ńară dar eu cred că este un gest mai mult decât onorabil mai ales că nu sunt 
neapărat nici creşteri nici scăderi substanŃiale încât să facem noi o economie 
extraordinară la buget sau să ne împovorăm pe de altă parte bugetul local.  

Deci, în concluzie, trebuie să ne concentrăm cu toŃii pentru atragere de fonduri 
prin alte metode. 

Dl.Ardelean Nelu 
Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  
Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  
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Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

A fost adoptată Hotărârea nr.1/2013. 
 

Punctul suplimentar   
 Dl.Primar Petru Mărginean 
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 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2011 pentru 
acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 
2012. 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dacă dumneavoastră domnilor consilieri doriŃi să puneŃi întrebări sau doriŃi să  

luaŃi cuvântul o puteŃi face acum. 
Nu doreşte nimeni. Trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  
Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru (Ardelean Nelu, Borca Tiberiu, Cristescu  

Ion, David Ioan, Demeter Ioan, Frânc Oana, 
Hanzi Stan, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, 
Muntean Marian, Morar Marcel, Pogocsan 
Ferdinand, Panduru Carol, Stănilă Ioan, 
Takasc Iosif).  

A fost adoptată Hotărârea nr.2/2013. 
 
Diverse 
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 Dl. Ardelean Nelu 
Dacă doriŃi să luaŃi cuvântul. Dacă nu, declar şedinŃa închisă şi vă mulŃumim 

pentru participare. Ne vedem la şedinŃa ordinară în data de 28. 
 
 

Deva, 11 ianuarie 2013 

 
 
 
 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                     Consilier,           Secretar, 

      Ardelean Nelu                                                       Sârbu Laura  
 

 

 

 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 


