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     La ședință sunt prezenți: Nistor Laurențiu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Bobora Mircea Flaviu – vicepreședinte 
al Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel-Costel, Antal 
Liviu-Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița-Maria, Circo Aurel-Vasile, 
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, 
Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin-Cosminh, Ivăniși Maria, Magheru 
Dan-Adrian, Mârza Florin, Popa Mircea-Marcel, Popa Ovidiu-Ioan, 
Popescu Valentin, Rus Lucian-Ioan, Suciu Ancuța-Elena, Toma Florian – 
consilieri județeni; Dumitru Sorin Stefoni – secretar al județului. 
    Lipsesc de la ședință: domnul vicepreședinte Vasilescu Sorin 
Adrian (concediu de odihnă) și domnii consilieri județeni Bejinariu Valeriu 
(concediu de odihnă), Burlec-Martin Ionel (concediu de odihnă), Frânc 
Oana-Elisabeta (Liga Aleșilor Locali PNL), Gligor Dorin-Oliviu (Liga 
Aleșilor Locali PNL), Stănescu Vetuța (Liga Aleșilor Locali PNL), Simon 
Ionuț-Lucian (Liga Aleșilor Locali PNL), Staier Ioan-Dumitru (concediu de 
odihnă),  Vlad Ovidiu (Liga Aleșilor Locali PNL). 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
    Sedința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
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    Nistor Laurențiu: 
   Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 

art.49 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
  Se intonează Imnul Naţional al României. 
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 23 consilieri,  potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința de 
îndată din data de 10 august 2016. Aveţi dreptul să contestaţi conţinutul 
procesului verbal şi  să  solicitaţi  menţionarea  exactă a opiniilor 
exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că acestea nu 
au fost consemnate cu exactitate. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (21 – 
domnii consilieri județeni Iovănescu Alin-Cosmin și Suciu Ancuța-Elena 
nu participă la vot). 
 
 

x 
     
 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect 
al ordinii de zi: 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2016; 

2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

3.         Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
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4.         Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  Gimnaziale 
”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2016 – 2017; 

5.         Proiect de hotărâre privind  desemnarea nominală a unui consilier 
județean ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată 
la nivelul județului  Hunedoara; 

6.         Proiect de hotărâre privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Hunedoara; 

7.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 
2014 – 2020”; 

8.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea cofinanțării Proiectului 
”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) 2014 – 2020”; 

9.         Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului 
”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) 2014 – 2020” a  terenurilor  pentru reabilitarea și 
construirea investițiilor aferente acestuia; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master-Planului actualizat 
aferent Proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele Lucrări de 
reparații curente drum de acces în incinta sanatoriului, Lucrări de 
reparații tencuială la balcoane și vopsitorie balustrade, Lucrări de 
reparații curente farmacie și recondiționare mobilier și Lucrări de reparații 
curente anexe gospodărești la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și a caietului de 
sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului 
Industrial Călan; 

    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați completarea ordinii de zi cu 
următoarele proiecte de hotărâre: 
13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 

Consiliul Județean Hunedoara, cu Filiala Deva a Asociației Terra Dacica 
Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes 
public județean și național intitulată Dacii și Romanii din anticul Petris; 
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14. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului David Adrian Nicolae; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Veteranilor 
de Război filiala județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unei acțiuni de interes public județean intitulată „100 de ani de 
la intrarea României în Primul Război Mondial – prilej de comemorare 
pentru veteranii de război ai județului Hunedoara”; 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
           Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu 
sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi, cu modificarea propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi astfel completată a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi (23). 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016. 
    Dan Daniela: 
    Conform Ordonanței Guvernului nr.14/2016, s-a rectificat 
bugetul județului cu suma de 1.175 mii lei, care au fost repartizați astfel: 
384 mii pentru Programul de consum fructe proaspete în școli; 647 mii 
contribuția pentru personalul neclerical din unitățile de cult; 131 mii pentru 
învățământul special – ceva diferențe salariale pentru personalul didactic; 
13 mii pentru funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice, ca 
diferență la sumele primite prin Legea bugetului de stat. Restul, până la 
1.668 mii lei, sunt din veniturile noastre proprii, sume încasate peste 
prevederile anuale, și au fost repartizate conform referatelor și solicitărilor 
pe care le-am primit: Ansamblul profesionist „Drăgan Munteanu” – 200 
mii; Muzeul civilizației Dacice și Romane – 20 mii; 70 mii pentru 
achiziționarea unui cort pentru evenimente; 81 mii pentru asocierea cu 
veteranii de război pentru o activitate de interes județean. Cred că am 
prezentat cam toate sumele. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă aportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Toma Florian: 
    Sigur că intervențiile noastre sunt doar de formă, nu de fond, 
întrucât am dori niște informații suplimentare. Vedem aici, în nota de 
fundamentare, o solicitare de la Serviciul administrativ pentru 
achiziționarea unui cort în valoare de 70 mii lei. Justificarea acestei 
cheltuieli nu am regăsit-o și, dacă se poate, am dori să primim o lămurire 
suplimentară.  
    Si mai regăsim în această rectificare și în proiectul următor de 
pe ordinea de zi alocarea unor sume de bani către Ansamblul 
profesionist „Drăgan Munteanu”. Desigur, acest ansamblu este în 
subordinea consiliului județean, are un buget de un miliard, iar după 
rectificarea aceasta chiar un miliard și 100 milioane lei. Dar ceea ce 
constatăm noi este că și-a propus să realizeze venituri proprii de 100 
milioane lei, realizând până în acest moment – dacă informația mea nu e 
gresită – doar 25 milioane lei din cele 100 propuse.  
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    Sigur că suntem extrem de riguroși când discutăm despre 
bucătari și despre bucătării, dar dacă discutăm în termeni economici 
despre eficiență și randament, în situația în care consiliul județean vine 
cu o subvenție 100 mii lei, iar ansamblul își propune să realizeze venituri 
de 100 mii – de zece ori mai puțin decât contribuția consiliului județean – 
ne întrebăm, din perspectiva unei administrații publice eficiente, câți 
kilometri de drumuri sau poate ce dotări am fi putut asigura unor spitale 
care se află în subordinea Consiliuului Județean Hunedoara cu acești 
bani. Sigur, noi acordăm din toată inima acești bani Ansamblului 
profesionist „Drăgan Munteanu”, dar așteptările noastre sunt ca și 
veniturile proprii pe care le realizează să se situeze la nivelul la care 
consiliul județean se angajează ca și cheltuială.  
    Modalitatea de acordare este absolut legală, nu o contestăm. 
Sigur, rămâne de discutat oportunitatea unei astfel de alocări. Vă 
mulțumesc, domnule președinte. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu, domnule consilier Toma. Nu știi despre 
ce bucătării vorbeați, pentru că nu erau în proiectul ordinii de zi. Prima 
problemă pe care ați ridicat-o: de ce cumpărăm un cort? O să vă spun 
motivul. In fiecare an, la Tebea se desfășoară sărbătoarea națională 
dedicată lui Avram Iancu. De fiecare dată, consiliul județean organiza 
câte un cort pentru cei care doresc să vină acolo. Si de fiecare dată era o 
problemă găsirea unui astfel de cort. La ora actuală toate corturile 
existente în județul Hunedoara au fost date, transferate prin ordin de 
ministru, în județul Timiș, pentru refugiați. Ca atare, consiliul județean nu 
are un astfel de cort, iar noi puteam să stăm sub o umbrelă, dacă 
organizăm ceva. Astfel, am considerat că este normal să achiziționăm un 
cort al consiliului județean, pe care să-l folosim în acest scop, cât și 
pentru alte nevoi de genul calamităților, sau fel și fel de acțiuni. Cred că 
este binevenită achiziționarea unui astfel de cort, nu numai pentru 
această acțiune, dar să-l avem pentru orice moment dificil – inundații, 
catastrofe – care poate apărea în județul Hunedoara. 
    In ce privește a doua întrebare, pe mine mă miră faptul că 
dumneavoastră, vechi consilier, ridicați această problemă cu privire la 
Ansamblul „Drăgan Muntean”. Vreau să vă informez pe toți consilierii noii, 
iar celor vechi să vă reamintesc, că la începutul anului dumneavoastră ați 
votat bugetul ansamblului doar pentru supraviețuire până la 30 iunie 
2016. Nu putem să ne jucăm cu ei așa, dacă tot l-ați înființat; nu am avut 
nici timp să iau măsuri și să-l desființez așa repede. Cred că cea mai 
înțeleaptă măsură este să le asigurăm bugetul, iar la sfărșitul anului vom 
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hotărî dacă merită sau nu să îl ținem. Asta este poziția noastră și motivul 
pentru care s-a alocat această sumă. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
    Dan Daniela: 
    Așa cum v-am spus și la primul punct, am rectificat bugetele 
instituțiilor din subordine: pentru școlile speciale cu sumele care le-au 
venit prin rectificare, pentru Ansamblul profesionist „Drăgan Muntean”, 
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pentru Muzeu și pentru Camera Agricolă cu 16 mii lei, sume din veniturile 
proprii încasare din cursuri. 
    La primul punct s-a aprobat rectificarea bugetului propriu cu 
cheltuiala noastră, apoi rectificăm și rectificarea bugetelor instituțiilor cu 
sumele pe care vi le-am spus anterior. In plus față de proiectul privind 
bugetul propriu, Direcția Generală pentru Asisstență Socială și Protecția 
Copilului are și ea o sumă provenită din sponsorizări. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă aportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
      Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propune acordarea unui număr de 3 licențe de traseu 
pentru curse regulate speciale pentru transportul salariaților unor societăți 
comerciale din județ, precum și a elevilor din comuna Băița la liceele din 
Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Scolii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, pentru anul 
școlar 2016-2017. 
  Nistor Laurențiu: 
    Reprezentanţii consiliului judeţean în consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ sunt desemnaţi în conformitate 
cu prevederile art.7 alin.1 lit.b din Metodologia-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 
nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă aportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Scolii 
Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, pentru anul școlar 2016-2017: 
    (Doamna consilier județean Dimulescu Rodica nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 22). 
    Nistor Laurențiu: 
    Intrucât art.1 se va adopta prin vot secret, vă rog să faceți 
propuneri, pentru a putea fi înscrise în buletinele de vot! 
    Dunca Victoria-Alina: 
    O propun pe doamna consilier județean Dimulescu Rodica. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă nu mai sunt și alte propuneri, se vor completa buletinele 
de vot pentru exercitarea votului secret. Intre timp, doamnelor și domnilor 
consilieri, facem o pauză de cinci minute. 
    După pauză, domnul secretar explică procedura de vot, se 
procedează la exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea 
voturilor și întocmirea procesului verbal.    
    Doamna consilier județean Dunca Victoria-Alina, 
vicepreședintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil 22 de 
voturi; pentru doamna Dimulescu Rodica au fost exprimate 22 voturi 
pentru, aceasta fiind astfel desemnată ca reprezentant al Consiliului de 
administrație al Scolii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, pentru anul 
școlar 2016-2017. 
    Astfel a fost adoptat art.1 al proiectului de hotărâre. 
    Următoarele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Scolii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, pentru anul 
școlar 2016-2017. 
 
 

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
nominală a unui consilier județean ca membru al Autorității teritoriale de 
ordine publică organizată la nivelul județului Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean 
Hunedoara cu nr.10628, domnul consilier județean David Adrian Nicolae 
și-a înaintat demisia din calitatea de membru al  ATOP; în consecință, se 
impune desemnarea unui alt consilier județean ca membru în această 
autoritate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea nominală a unui 
consilier județean ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică 
organizată la nivelul județului Hunedoara: 
     Art.1 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
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    Nistor Laurențiu: 
    Intrucât art.2 se va adopta prin vot secret, vă rog să faceți 
propuneri, pentru a putea fi înscrise  în buletinele de vot! Si aș vrea, 
domnilor colegi, așa cum am învățat să lucrăm și să ne respectăm 
cuvântul,  să ne amintim că au fost repartizate două locuri în ATOP 
Partidului Național Liberal și că trebuie să fim consecvenți în tot ceea ce 
facem. Ca atare, aș ruga PNL sp facă o propunere. 
    Toma Florian: 
    Mulțumim, domnule președinte! Grupul consilierilor PNL 
rămâne consecvent propunerii inițiale și reiterăm propunerea de data 
trecută. Propunerea noastră este domnul consilier județean Mârza Florin.  
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă nu mai sunt și alte propuneri, se vor completa buletinele 
de vot pentru exercitarea votului secret. Intre timp, doamnelor și domnilor 
consilieri, facem o pauză de cinci minute. 
    După pauză, domnul secretar explică procedura de vot, se 
procedează la exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea 
voturilor și întocmirea procesului verbal.    
    Doamna consilier județean Dunca Victoria-Alina, 
vicepreședintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil 23 
voturi; pentru desemnarea domnului Mârza Florin drept membru al ATOP 
au fost exprimate 23 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Următoarele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
nominală a unui consilier județean ca membru al Autorității teritoriale de 
ordine publică organizată la nivelul județului Hunedoara. 
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VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vi se propune validarea Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Hunedoara în componența prevăzută de lege, cât și componența 
comisiilor de lucru ale autorității. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
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         Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului 
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul 
„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) 2014-2020. 
    Nistor Laurențiu: 
    APASERV VALEA JIULUI solicită aprobarea acestui Studiu 
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în vederea accesării 
unei finanțări externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
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conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nistor Laurențiu: 
    Având în vedere faptul că este prezent în sală și directorul 
general al SC APASERV SA VALEA JIULUI,  domnul Costel Avram, l-aș 
ruga să ne spună câteva cuvinte referitor la acest proiect. 
    Avram Costel: 
    In primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că pe 
ordinea de zi a consiliului județean ați prins și aceste patru proiecte de 
hotărâre, pentru ca societatea SC APASERV VALEA JIULUI să poată 
beneficia de aplicația de finanțare 2014-2020. Vreau să vă spun că 
tocmai am primit un telefon și mi s-a spus că pe proiectul POS Mediu 
2007-2014 societății noastre i s-a aprobat raportul final. Asta înseamnă 
că s-a terminat și am încheiat acel proiect. Proiectul a fost de 40 milioane 
euro, iar la încheierea proiectului s-au consumat 26 de milioane euro. 
Restul a fost din cauza licitațiilor și a lucrărilor care nu s-au putut face. 
    Vreau să vă mai spun că APASERV VALEA JIULUI este 
prima societate din România care a terminat proiectul pe POS mediu. In 
partea a doua a proiectului, pe POIM, suntem societatea care săptămâna 
viitoare va depune aplicația de finanțare la Bruxelles și suntem prima 
societate din România care va accesa fonduri pe POIM.  
    Proiectul total este de 71.429.872 euro fără TVA. El este 
împărțit pe toate UAT din Valea Jiului și consiliul județean. După cum ați 
văzut în mapa ședinței, banii sunt împărțiți de comun acord. S-au văzut în 
primul rând necesitățile societății, am discutat cu toate primăriile și cu 
consiliul județean și ne-am pus de acord. Ieri s-a votat în consiliile locale 
de la Vulcan și Uricani, astăzi în consiliul județean și urmează să se facă 
asta și în celelalte consilii locale din Valea Jiului. Avem nevoie de toate 
aceste aprobări, fiindcă pe data de 1 septembrie aplicațiile de finanțare 
pelacă la Bruxelles.  
    Vă pot spune că există la ora aceasta patru documentații 
făcute de către consultant și, în momentul în care aplicația de finanțare a 
plecat la Bruxelles, putem da drumul la primele patru licitații. Primele 
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patru licitații înseamnă supervizarea și lucrări pe Lupeni și Uricani. De ce 
Lupeni și Uricani? Din cauza faptului că, în prima parte a proiectului pe 
POS mediu, în aceste două orașe nu s-a făcut nici o lucrare. De aceea 
este normal să începem cu Lupeni și Uricani, iar anul viitor vom continua 
cu celelalte orașe ale Văii Jiului, cât și lucrările care depind de consiliul 
județean. 
    Pot să mă laud și datorită faptului că în continuare, dacă și în 
prima parte a proiectului POS mediu 2007-2014 cofinanțarea operatorului 
a fost zero, și în partea a doua a proiectului cofinanțarea operatorului 
APASERV VALEA JIULUI este tot zero. Vă mulțumesc și vă stau la 
dispoziție dacă mai aveți întrebări. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc, domnule director! Dacă dorește cineva să 
pună întrebări cu privire la acest proiect? Dacă nu, aș vrea să vă spun 
câteva cuvinte.  
    Vreau să vă mulțumesc, domnule director, pentru modul în 
care vă implicați în activitatea de conducere și administrare a SC 
APASERV VALEA JIULUI. Si vă spun, stimați colegi, fără nicio teamă, că 
de asemenea directori am avea nevoie în multe unități din județul 
Hunedoara, să facă treabă, să se ocupe de atragerea de fonduri 
europene și nu să stăm tot cu mâna întinsă la fondurile guvernamentale.  
     Dacă toți ne vom ocupa, fiecare pe segmentul de activitate pe 
care îl avem, să facem proiecte cât mai multe, să atragem fonduri 
europene, sunt convins că județul Hunedoara va fi un județ care se poate 
dezvolta fără să așteptăm și să stăm la mila guvernului să ne dea bani. 
Dar, repet acest lucru, depinde numai și numai de noi, de fiecare din cei 
care conducem fie deconcentrate, fie unități care sunt în subordinea 
consiliului județean. 
    Este o perioadă despre care putem spune că este deosebit 
de importantă; 2014-2020 este ultima șansă a noastră, a României, a 
județului Hunedoara, de a atrage cât mai multe fonduri europene. De 
aceea, vă rog din suflet pe toți cei care vă ocupați și i-am rugat și pe 
colegii din aparatul consiliului județean care se ocupă de atragerea de 
fonduri europene să nu precupețească nici măcare un minut din 
activitatea lor pentru a se ocupa de aceste lucrări.  
    Este foarte important să înțelegem că, acum, orice greșeală 
pe care o facem la un proiect pe care îl depunem ne va face să pierdem 
din start proiectul respectiv. Nu se mai cer clarificări; dacă nu l-ai făcut 
corect de la început, când l-ai depus, proiectul este pierdut și am pierdut 
primul tren. Următorul tren va fi doar dacă cumva nu se vor consuma toți 
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banii pe proiectele depuse; atunci poate că vom mai avea o șansă. 
Haideți să ne implicăm toți, inclusiv aparatul de specialitate, să facem 
toate eforturile posibile, pentru ca proiectele depuse să fie eligibile. 
    Vreau să vă mai spun, domnilor consilieri, că nu o să ezit în a 
consulta firme de specialitate, care știu să ne facă proiecte, ca să ne 
sprijine. Pentru că trebuie să recunoaștem că una din problemele cu care 
ne confruntăm astăzi în consiliul județean este că nu avem specialiști 
suficienți și poate că destul de inițiați în asemenea proiecte și nu vreau să 
pierdem niciun proiect. 
    Avem la ora actuală patru proiecte mari, pe care trebuie să le 
ducem la bun sfârșit. Dacă le câștigăm, pentru noi este un succes pentru 
noi, pentru dumneavoastră, pentru consiliul județean și pentru cetățenii 
din județul Hunedoara. Vă mulțumesc. 
    Vă mulțumesc, domnule director, încă o dată. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.5: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotătâre privind aprobarea 
cofinanțării Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020. 
    Nistor Laurențiu: 
     In baza prevederilor Ghidului solicitantului pentru Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, se solicită aprobarea 
cofinanțării proiectului în cotă procentuală de 2% din valoarea investițiilor 
din proiect. Este o sumă nu prea mare, dar trebuie să participăm și noi cu 
ceva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 

20 
 



conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului 
„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) 2014-2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cofinanțării Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
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IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția 
Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 a terenurilor pentru reabilitarea și 
construirea investițiilor aferente acestuia. 
    Nistor Laurențiu: 
    Pentru îndeplinirea cerințelor de eligibilitate a proiectului, este 
necesar ca proprietarul de drept al terenurilor  pe amplasamentul cărora 
se realizează investițiile - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara - să adopte o hotărâre prin care aceste amplasamente se 
pun la dispoziția proiectului și, implicit, să semneze și să transmită 
declarația privind disponibilitatea terenurilor. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului 
„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) 2014-2020 a terenurilor pentru reabilitarea și construirea 
investițiilor aferente acestuia: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
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         Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind punerea la 
dispoziția Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 a terenurilor pentru 
reabilitarea și construirea investițiilor aferente acestuia, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Master-
Planului actualizat aferent Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020. 
    Nistor Laurențiu: 
    Master Planul a fost revizuit, față de varianta aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.179/2010, ținând cont de 
cerințele pentru accesarea fondurilor europene în perioada de finanțare 
2014–2020 pentru sectorul apă și canalizare. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Master-Planului 
actualizat aferent Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Master-Planului actualizat aferent Proiectului „Modernizarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
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XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivele Lucrări de reparații curente drum de acces în incinta 
sanatoriului, Lucrări de reparații tencuială la balcoane și vopsitorie 
balustrade, Lucrări de reparații curente farmacie și recondiționare 
mobilier și Lucrări de reparații curente anexe gospodărești la Sanatoriul 
de Pneumoftiziologie din Brad. 
    Nistor Laurențiu: 
    În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, 
precum şi ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Hunedoara aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru 
lucrările de investiţii de interes judeţean, precum şi pentru lucrările de 
construcţii şi reparaţii de interes public finanţate din bugetul judeţului, în 
limitele şi în condiţiile legii.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor 
tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele Lucrări 
de reparații curente drum de acces în incinta sanatoriului, Lucrări de 
reparații tencuială la balcoane și vopsitorie balustrade, Lucrări de 
reparații curente farmacie și recondiționare mobilier și Lucrări de reparații 
curente anexe gospodărești la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivele Lucrări de reparații curente drum de acces în incinta 
sanatoriului, Lucrări de reparații tencuială la balcoane și vopsitorie 
balustrade, Lucrări de reparații curente farmacie și recondiționare 
mobilier și Lucrări de reparații curente anexe gospodărești la Sanatoriul 
de Pneumoftiziologie din Brad, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și 
a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în 
perimetrul Parcului Industrial Călan. 
    Nistor Laurențiu: 
    Având în vedere finalizarea investițiilor la platforma Parcului 
industrial Călan si necesitatea începerii si desfasurării activitățiilor 
economice în perimetrul parcului, este necesară aprobarea ROF și a 
caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și a caietului de 
sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului 
Industrial Călan: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și 
a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în 
perimetrul Parcului Industrial Călan, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Filiala Deva a 
Asociației Terra Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în 
comun a acțiunii de interes public județean și național intitulată „Dacii și 
romanii din anticul Petris”. 
  Nistor Laurențiu: 
    Având în vedere că acțiunea cuprinde și o componentă de 
promovare a județului nostru, se propune acordarea unei cofinanțări în 
sumă de 35.000 lei din bugetul propriu al județului.   
    Sper ca această acțiune să ia o amploare și mai mare în 
județul Hunedoara, să se dezvolte așa cum ne-o dorim cu toții și să 
atragem cât mai mulți oameni care să vadă asemenea lucruri deosebite 
în județul nostru. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă aportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
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autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Filiala Deva a Asociației Terra 
Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de 
interes public județean și național intitulată „Dacii și romanii din anticul 
Petris”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Filiala Deva 
a Asociației Terra Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în 
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comun a acțiunii de interes public județean și național intitulată „Dacii și 
romanii din anticul Petris”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

XIV. 
 

    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea 
înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului David 
Adrian Nicolae. 
    Nistor Laurențiu: 
  Având în vedere demisia înaintată de domnul David Adrian 
Nicolae, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.11604/2016, 
calitatea de consilier județean a acestuia încetează de drept și, în 
conformitate cu reglementările art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004, 
această încetare se constată de către consiliul județean, prin hotărâre, la 
propunerea președintelui consiliului județean. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului David Adrian Nicolae: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea 
înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului David 
Adrian Nicolae, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația 
Veteranilor de Război filiala județului Hunedoara, în vederea finanțării și 
realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean intitulată „100 
de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial – prilej de 
comemorare pentru veteranii de război ai județului Hunedoara”. 
    Nistor Laurențiu: 
    Acțiunea își propune premierea tuturor veteranilor de război 
de pe teritoriul județului Hunedoara, într-un cadru festiv, ca o 
recunoaștere a faptelor de eroism ale celor căzuți în timpul luptelor 
pentru reîntregirea neamului românesc. 
    Pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii, sunt necesare 
resurse financiare pe care Asociația Veteranilor de Război filiala județului 
Hunedoara nu le poate susține. Astfel, asociația a solicitat Consiliului 
Județean Hunedoara suma de 81.000 lei, urmând ca decontarea acțiunii 
să se facă în condițiile legii, pe baza documentelor justificative. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
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      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Veteranilor 
de Război filiala județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unei acțiuni de interes public județean intitulată „100 de ani de 
la intrarea României în Primul Război Mondial – prilej de comemorare 
pentru veteranii de război ai județului Hunedoara”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
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    Art.6: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Asociația Veteranilor de Război filiala județului Hunedoara, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean 
intitulată „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial – 
prilej de comemorare pentru veteranii de război ai județului Hunedoara”: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, vreau să salut cu deosebit respect prezența 
alături de noi în această sală, în plenul ședinței Consiliului Județean 
Hunedoara, a domnului colonel în rezervă Nicolai Lozneanu, președintele 
Asociației Veteranilor de Război din județul Hunedoara.  
    Vă mulțumim, domnule colonel, că sunteți alături de noi, vă 
felicităm din suflet pentru tot ce ați făcut pentru țară și v-aș ruga să 
adresați câteva cuvinte consiliului județean. 
    Lozneanu Nicolai: 
    Domnule președinte al consiliului județean, domnilor 
vicepreședinți, onorați consilieri județeni, 
     Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această 
ședință a consiliului județean, în care s-a propus și s-a aprobat ajutorarea 
veteranilor de război din județul nostru, cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la intrarea României în Primul Război Mondial – războiul sfânt de 
reîntregire a neamului nostru românesc, constituit prilej de comemorare 
pentru toți veteranii de război din județul Hunedoara. 
    Doresc să vă informez că, acum trei ani, în județul Hunedoara 
mai aveam numai 404 veterani de război și 2.700 de văduve de veterani 
de război. In prezent, mai avem 162 veterani de război și peste 1.800 de 
văduve de veterani de război. Cei mai tineri veterani de război în viață au 
acum 93 de ani. 60 de vetarani de război au vârsta de 93 ani; 50 de 
veterani au vârsta de 94 ani; 27 au vârsta de 96 ani; 13 au vârsta de 97 
ani; 10 veterani au 98 ani și 2 veterani de război de 99 ani. Zilnic pleacă 
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la cele veșnice alți veterani de război, iar numărul lor este în scădere. 
Untdelemnul candelei vieții lor nu se știe când se termină și flacăra vieții 
se stinge. 
    Vă spun cu toată amărăciunea că veteranii primesc câte o 
indemnizație de 92 lei lunar, 20 de lei un spor de front pentru primul an 
de luptă, cei decorați primesc 268 de lei, în vreme ce în unele țări 
europene indemnizația unui veteran de război lunare este de 500-10.000 
euro. De exemplu,  în Franța indemnizația este între 5.000 și 8.000 euro, 
în Germania între 4.000 și 8.000 euro, în Croația 4.500 euro, în Bulgaria 
minim 500 euro. 
    Având în vedere grija dumneavoastră față de veteranii de 
război, care se simt onorați, în numele Biroului executiv vă adresez cele 
mai calde mulțumiri și toată gratitudinea lor. Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    La fel și noi, domnule colonel. Vă rugăm din suflet să 
transmiteți salutul consiliului județean și respectul pe care îl adresăm 
Asociației Veteranilor de Război. Să le transmiteți că vom fi alături de 
dumneavoastră întotdeauna, apreciem faptele dumneavoastră, apreciem 
faptele celor care au căzut în războiul pentru reîntregirea neamului și 
cred că tot poporul român recunoaște și trebuie să vă aducă 
recunoștință, tuturor celor în viață și celor care nu mai sunt printre noi. 
    Vă mulțumim din suflet, iar modalitatea de premiere o să o 
stabilim de comun acord. Vom vedea cum putem face pentru a fi de față 
cât mai mulți consilieri. Cred că va trebui să o organizăm pe zone, pentru 
că nu-i putem aduce pe toți în același loc, dat fiind că unii dintre veterani 
se deplasează mai greu. Vom stabili împreună ce se poate face. 
 
 

x 
 
    Nistor Laurențiu: 
    La punctul diverse, stimați colegi, aș vrea să vă spun câteva 
cuvinte. Sâmbătă și duminică, la Poienița Voinii, se desfășoară Festivalul 
„Drăgan Munteanu” dedicat regretatului cântăreț al Hunedoarei. Vreau să  
spun public că dorim ca pentru totdeauna acest festival să se reîntoarcă 
acolo unde a fost înființat de către Drăgan Munteanu și nimeni, indiferent 
de funcția pe care o are în județul Hunedoara, să nu-și mai permită să 
mute acest festival la Deva, care nu avea nimic comun cu cei din zona 
pădurenilor. 
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    V-aș ruga să participați cu toții sâmbătă seara, duminică 
dimineață la slujba de la biserica din Poienița Voinii, după care vom vizita 
Casa memorială Drăgan Munteanu, urmând apoi să ne deplasăm cu toții 
la locul unde se va ține acest mare eveniment din județul nostru.  
    De asemenea, în funcție de posibilitățile și timpul 
dumneavoastră, vă invit sâmbătă dimineața în Pasul Vulcan, unde este 
organizată o acțiune pentru comemorarea celor care au căzut în Primul 
război Mondial și pentru a prezenta omagiul nostru veteranilor de război. 
V-aș ruga să participați într-un număr cât mai mare mâine dimineață, 
urmând ca după masă să aveți posibilitatea de a participa la Zilele 
orașului Uricani. 
    Dacă dumneavoastră aveți alte probleme la punctul Diverse? 
Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență și declar închise lucrările 
ședinței de astăzi a Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
          Laurențiu Nistor 
            
          SECRETAR AL JUDETULUI,  
                 Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC. 
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