ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 31 august 2015
La ședință sunt prezenți: David Adrian Nicolae președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Gligor Dorin Oliviu, Stănescu Vetuța –
vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea
Vasile, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian cosmin, Hirghiduși Ion,
Ivănuș Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Toma
Florian,Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian; Stefoni Dumitru
Sorin – secretar al județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri: Botici Ovidiu Laurențiu,
Dămian Dana, Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Stoica Raul.
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 președinte David Adrian
Nicolae.
David Adrian Nicolae
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008 a Consiliului
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului
Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
David Adrian Nicolae:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 25 consilieri, potrivit art.95
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.
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Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al şedinţei
anterioare, care a avut loc în data de 22 iulie 2015, şi să solicitaţi
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal? Dacă
nu sunt observații privind conținutul procesului verbal, îl supun la vot:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (25).
x
David Adrian Nicolae:
Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum
a fost ea publicată:
1.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
județean al domnului Bejinariu Valeriu;
2.
Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de
Excelență sportivilor Răzvan Marcu și Simona Băncilă;
3.
Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de
către Samoilescu Ioan Gabriel, precum și validarea domnului Kiszely
Fabius-Tiberiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hunedoara;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și
Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și
organigramei ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe
anul 2015;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul
2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului
Județean Hunedoara;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2015 ale spitalelor de interes județean;
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9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Terra
Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a unei
acțiuni de interes public intitulată „DACFEST – Sub semnul lupului
2015, Ediția a VI-a”;
10.
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Club
Sportiv Comexim „R” Lupeni, în vederea finanțării și realizării în
comun a unei acțiuni de interes public intitulată „HARD ENDURO
LUPENI„;
11.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin
curse regulate speciale;
12.
Proiect de hotărâre privind modificarea programului lucrărilor de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului
general pentru obiectivul „Reparații curente la Galeriile de Artă
(Forma)”;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul „Reparație instalație electrică la Galeriile
de Artă (Forma)”;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Normelor procedurale
interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii și
lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și la instituțiile subordonate
acestuia”;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării parcelei de
teren aflate în proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în
extravilanul localității Băcia, înscrisă în CF 61467-UAT Băcia, în
suprafață de 10.015 mp, categoria de folosință „drum”;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui
împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile
județene și comunale pe anul 2015.
In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea
nr.137/2008, vă rugăm să aprobați modificarea ordinii de zi astfel:
A. Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind
aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul „Reparații
curente la Galeriile de Artă (Forma)”
B. Completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind asocierea
județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația
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Tenis Club Deva, în vederea finanțării și realizării în comun a unei
acțiuni de interes public județean – MTB CORVIN MARATHON.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu
sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi, cu modificările propuse:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (25).
Gaita Doru:
Sunt de acord cu ordinea de zi, de asta am și vrut să intervin
abia după aprobarea ei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
devizului general pentru obiectivul „Reparații curente la Galeriile de Artă
(Forma)”, însă aș ruga mai multă atenție din parte conducerii consiliului
județean. Trebuie să mergeți până acolo. Eu am fost, împreună cu domnul
director Rotar, și consider că ce s-a făcut acolo și banii cheltuiți sunt o pată
pe preocuparea noastră asupra modului în care cheltuim banul public.
Lucrările s-au făcut dezastruos, pot chiar să-mi permit să spun că în bătaie
de joc. De aceea nu am fost împotriva ordinii de zi, dar cer o analiză la
ceea ce s-a făcut și ce s-a plătit acolo până acum.
David Adrian Nicolae:
Sunt convins că cei de la direcția tehnică și-au însușit deja
critica dumneavoastră și toate sugestiile dumneavoastră vor fi duse la
îndeplinire cu celeritate, așa cum cred v-am obișnuit. Am și eu o observație
de făcut în susținerea comentariilor dumneavoastră. Problemele au pornit
încă de la elaborarea proiectului tehnic pentru aceste lucrări. Acesta are
multe lipsuri și tocmai de aceea suntem astăzi în situația de a aloca din nou
o sumă de bani pentru completarea lucrărilor, astfel încât să arate întradevăr la nivelul așteptat de noi toți. Vă asigur că se va face și această
analiză și, dacă este cazul, vom trage la răspundere pe cei care au greșit
atunci când l-au elaborat.
Gaita Doru:
De la a la z, pentru tot ce s-a făcut sau nu s-a făcut, există câte
un responsabil.
David Adrian Nicolae:
Domnul director Rotar este în sală, și-a notat deja observațiile
dumneavoastră și sunt convins că le va da curs.
Gaita Doru:
Cu domnul director Rotar am discutat deja personal aceste
probleme. Vă mulțumesc.
In continuare este prezent la ședință și domnul consilier Zvîncă
Adrian, astfel încât numărul de voturi exprimate este 26.
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I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului
de consilier județean al domnului Bejinariu Valeriu, precum și documentația
ce a stat la baza acestuia.
David Adrian Nicolae:
Domnul Bejinariu Valeriu va completa începând de astăzi locul
lăsat vacant de domnul Costa Cosmin, al cărui mandat a încetat înainte de
termen.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Domnul consilier Oprișa Ioan Florin prezintă procesul verbal al
comisiei de validare.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
județean al domnului Bejinariu Valeriu:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Bejinariu Valeriu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(26).
Are loc depunerea și semnarea jurământului de către domnul
consilier Bejinariu Valeriu, care va participa mai departe la ședință cu drept
de vot. Astfel, numărul consilierilor prezenți în continuare est 27.

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de
Excelență sportivilor Răzvan Marcu și Simona Băncilă, precum și
documentația ce a stat la baza acestuia.
David Adrian Nicolae:
Având în vedere activitatea remarcabilă în domeniul sportiv la
disciplina ”tir cu arcul” a domnului Răzvan Marcu şi a doamnei Simona
Băncilă, se propune acordarea Diplomelor de excelență, precum şi a câte
unui premiu în cuantum de 1.000 lei. Ii cunosc personal pe ambii sportivi și
e o bucurie – pentru mine sigur, dar sper că și pentru dumneavoastră –
faptul că putem să le acordăm un sprijin și un semn de recunoștință pentru
cei care an de an au rezultate remarcabile la un sport nu foarte popular sau
nu la fel de popular ca altele. Dar, cu siguranță, o carte de vizită deosebită
este adusă de performanțele celor doi sportivi – recordmeni naționali și
multipli campioni naționali, europeni și mondiali. De asemenea, pe lângă
recunoștința pentru rezultatele din trecut, dorim ca acest gest să fie și un
imbold pentru dânșii ca să-și continue activitatea la aceeași intensitate.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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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 acordarea unor Diplome de
Excelență sportivilor Răzvan Marcu și Simona Băncilă:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27)
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor
Diplome de Excelență sportivilor Răzvan Marcu și Simona Băncilă, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).
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Marcu Răzvan:
In primul rând aș vrea să mulțumesc consiliului județean pentru
această onoare și pentru premiile acordate. De asemenea, vreau să
mulțumesc domnul președinte pentru cuvintele de laudă la adresa noastră
și să vă spun tuturor că sperăm să vă facem mândri în continuare pe toți
hunedorenii.
Băncilă Simona:
La fel vreau să vă mulțumesc și eu. Dar din partea noastră mai
puține vorbe și mai multe fapte. Ne pregătim în continuare pentru
calificarea la Olimpiadă și sperăm să o obținem, pentru că asta ne dorim.

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii
calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara
de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel, precum și validarea domnului
Kiszely Fabius-Tiberiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Hunedoara, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii
acestuia.
David Adrian Nicolae:
In baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr.550/2015,
domnul Kiszely Fabius-Tiberiu exercită, cu caracter temporar, funcția
publică de subprefect al județului Hunedoara, iar prin adresa nr.6213/2015,
Prefectul Județului Hunedoara solicită validarea acestuia ca membru al
ATOP.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 constatarea pierderii calității de
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către
domnul Samoilescu Ioan Gabriel, precum și validarea domnului Kiszely
Fabius-Tiberiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
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Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27)
Se supune la vot proiectul proiectul de hotărâre privind
constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel, precum și
validarea domnului Kiszely Fabius-Tiberiu ca membru al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara, precum și
documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.
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David Adrian Nicolae:
Conform Metodologiei de elaborare a PAAR, aprobată prin
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007, acest plan se
întocmeşte de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă și se aprobă
sau se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Bârea Vasile:
Domnul președinte, acest plan, așa cum se știe, este un plan al
situațiilor de urgență la nivel județean, care acoperă anumite riscuri sau
care prevede măsuri pentru acoperirea anumitor riscuri. După cum se știe,
luna trecută, în cadrul ATOP au fost cooptate și alte instituții de siguranță
publică din județ. Este vorba de Inspectoratul județean de jandarmi,
Inspectoratul pentru situații de urgență și Poliția locală. In ședința de astăzi
a ATOP am căzut de acord să adresăm consiliului județean propunerea de
elaborare a unui plan județean de ordine și siguranță publică. Toate aceste
instituții sunt legate, mai mult sau mai puțin, de consiliul județean și ar
trebui să existe o prioritate în ceea ce privește dotarea lor, sprijinirea lor
pentru îndeplinirea misiunilor importante care le revin. Si am dori să se
stabilească un coordonator la nivelul consiliului județean care, împreună cu
specialiști de la Inspectoratul județean de poliție, Inspectoratul județean de
jandarmi, Inspectoratul pentru situații de urgență și Centrul militar județean,
să elaboreze acest proiect, prin care să se stabilească nevoile, necesitățile
de înzestrare și sprijin și, de asemenea, prioritățile privind satisfacerea
acestor necesități de către consiliul județean. Pentru că altfel fiecare dintre
ele va veni separat cu anumite cereri, care nu vor putea fi onorate. Dar în
baza unui asemenea plan vom putea să sprijinim aceste instituții. Vă
mulțumesc!
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David Adrian Nicolae:
Si eu vă mulțumesc, domnule consilier. Observațiile
dumneavoastră sunt pertinente și vă asigur că vor fi duse la îndeplinire, în
măsura posibilităților, de către departamentele noastre de specialitate.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții și organigramei ale Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și
documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.
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David Adrian Nicolae:
Este vorba de înființarea unui cabinet de genetică medicală,
transformarea unor posturi vacante, ocuparea unor posturi prin concurs,
precum și mutarea unor posturi între secții.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 statului de funcții și
organigramei ale Spitalului Județean de Urgență Deva:
Doamna consilier Cazan Agripina Elena nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi
exprimate la acest punct este 26.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).
Art.4:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții și organigramei ale Spitalului Județean de Urgență Deva,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 voturi pentru și o
abținere (Muțiu Florin).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului
Hunedoara pe anul 2015, precum și documentația ce a stat la baza
întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Ați primit pentru studiu acest proiect de hotărâre și a fost
dezbătut și în comisii. Este vorba despre o sumă de bani distribuită din
cotele defalcate din impozitul pe venit și din TVA, prin administrația
județeană a finanțelor publice.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
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Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul
2015:
Domnii consilieri Cazan Agripina Elena, Joițoiu Cosmin, Muțiu
Florin, Petrui Ioan Dorin, Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui
proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi exprimate la acest punct
este 22.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al
județului Hunedoara pe anul 2015, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(22).
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VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului
Județean Hunedoara, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii
acestuia.
David Adrian Nicolae:
Dați-mi voie să vă prezint succint modificările survenite prin
acest proiect de hotărâre. Se rectifică bugetele instituțiilor subordonate
consiliului județean astfel: Agentia de dezvoltare economico – socială a
judeţului Hunedoara cu suma de 10,50 mii lei, Direcţia de evidentă a
persoanelor cu suma de + 55,00 mii lei, Centru de pedagogie Simeria cu
suma de + 20,00 mii , reparaţie gard, Colegiul „Dimitrie Leonida” Petroşani
cu suma de + 18,00 mii lei , Spitalul de urgenţă Deva cu suma de +
1000,00 mii lei, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu suma de + 100,00
mii lei , Muzeul civilizaţiei dacice şi romane Deva cu suma de + 2,40 mii
lei, Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu cu suma de + 400,00 mii lei ,
Teatrul de artă Deva cu suma de + 31,00 mii lei pentru cheltuieli de
personal şi cu suma de - 250,00 mii lei , Ansamblul Profesionist “ Drăgan
Muntean “ pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara cu suma de
+ 115,00 mii lei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara cu suma de + 1.096,00 mii lei, Camera Agricolă
Judeţeană Hunedoara cu suma de +145,00 mii lei.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
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administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale
unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean
Hunedoara:
Domnii consilieri Cazan Agripina, Joițoiu Cosmin și Tolaș
Liliana nu au participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât
numărul de voturi exprimate la acest punct este 24.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24)
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.8:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.9:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.10:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.11:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24.
Art.12:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții 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
(24).
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VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe
anul 2015 ale spitalelor de interes județean, precum și documentația ce a
stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Este vorba despre rectificarea de la Spitalul Județean de
Urgență Deva de 1000,6 mii lei, - din care un milion de la bugetul consiliului
județean pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital și 0,6 mii lei din
donații și sponsorizări - și virări de credite în cadrul aceluiași capitol. De
asemenea, la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad + 100 mii lei din
bugetul consiliului județean, în vederea achiziționării de combustibil pentru
iarnă.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale
spitalelor de interes județean:
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Domnii consilieri Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin și Petrui
Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât
numărul de voturi exprimate la acest punct este 24.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015 ale spitalelor de interes județean, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(24).

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația
Terra Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a unei
acțiuni de interes public intitulată „Dacfest – sub semnul lupului 2015, Ediția
a VI-a”, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Este vorba despre o acțiune care are și o componentă de
promovare a patrimoniului cultural național aflat pe teritoriul județului
Hunedoara - cetățile dacice din Munții Orăștiei, ”Situl arheologic de la Uroi”,
punct Măgura Uroiului - și a resurselor naturale și umane existente în zonă,
pentru dezvoltarea unui turism cultural civilizat.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
19

Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 Terra Dacica
Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes
public intitulată „Dacfest – sub semnul lupului 2015, Ediția a VI-a”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.5:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu
Asociația Terra Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a
unei acțiuni de interes public intitulată „Dacfest – sub semnul lupului 2015,
Ediția a VI-a”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Club
Sportiv Comexim „R” Lupeni, în vederea finanțării și realizării în comun a
unei acțiuni de interes public intitulată „HARD ENDURO LUPENI”, precum
și documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Este vorba despre o acțiune cu caracter sportiv, care cuprinde
și ea o componentă de promovare a județului Hunedoara și pentru care se
propune acordarea unei finanțări în sumă de 7 mii lei.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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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 Club Sportiv
Comexim „R” Lupeni, în vederea finanțării și realizării în comun a unei
acțiuni de interes public intitulată „HARD ENDURO LUPENI”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu
Asociația Club Sportiv Comexim „R” Lupeni, în vederea finanțării și
realizării în comun a unei acțiuni de interes public intitulată „HARD
ENDURO LUPENI”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).
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XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe
de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin
curse regulate speciale, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii
acestuia.
David Adrian Nicolae:
Este vorba despre acordarea unui număr de 13 licențe de
traseu pentru curse regulate speciale ce vor asigura transportul salariaților
SC SEWS Romania SRL, Complexului Energetic Hunedoara și al elevilor
din comuna Băița către liceele din Deva.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Gaita Doru:
Am avut o discuție astăzi, la ședințele comisilor de specialitate,
cu doamna Delina Marian. Am constatat luna trecută că sunt operatori care
nu își onorează contractele de transport câștigate prin licitație. Motivele lor
sunt puerile, că nu e drumul bun și altele asemenea. Ei trebuiau să
cunoască aceste lucruri înainte de a participa la licitație. Cred că nu este
onorabil din partea noastră să lăsăm populația fără transport pe unele
trasee: nici Lelese, nici Izvoarele. Cred că într-o săptămână ar trebui să
rezolvăm această problemă, deoarece termenul legal de monitorizare 30
de zile a trecut. Așa că ar trebui să le retragem acele atribuiri de trasee și
să rezolvăm cumva problema într-o săptămână. Pentru că sunt foarte mulți
oameni care stau la autostop și nu este corect din partea noastră să
admitem astfel de abateri din partea transportatorilor. Problema aceasta
am discutat-o cu doamna Delina Marian, dar am vrut să o ridic și oficial,
pentru a avea certitudinea rezolvării ei într-o săptămână. Mulțumesc!
David Adrian Nicolae:
Si eu vă mulțumesc, domnule consilier, și vă asigur că
monitorizăm tot ceea ce înseamnă siguranța și confortul pasagerilor ndin
sistemul de transport public județean. Stiu - și datorită semnului de
exclamare ridicat de dumneavoastră anterior acestei ședințe – de
problemele privind nerespectarea programului de lucru al operatorilor.
Conform legii, așa cum foarte bine ați arătat, e nevoie de o perioadă de 30
de zile de monitorizare din partea autorității județene de transport, iar
această perioadă se apropie de sfârșit. Legea este clară și simplă pentru
toată lumea, în urma acestei perioade de monitorizare, dacă abaterile
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continuă, sancțiunea este clară: retragerea licenței de transport. O să
comunicăm și consiliului județean măsura și data la care s-a luat, în
următoarea ședință de consiliu. Rog pe colegii de la autoritatea județeană
de transport să își noteze acest lucru și să fie pregătit un material în acest
sens pentru luna septembrie
Nemaifiind alte 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:
Doamna consilier Pleșcan Dorina nu participă la adoptarea
acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest
punct este 26.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se nsupune 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
(26).

XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene
pe anul 2015, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.
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David Adrian Nicolae:
Pentru continuarea unor lucrări din program, se propune
redistribuirea sumelor neutilizate către alte activități, la care suma alocată
a fost insuficientă.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Bârea Vasile 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 modificarea programului lucrărilor
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene
pe anul 2015, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reparație instalație
electrică la Galeriile de Artă (Forma)”, precum și documentația ce a stat la
baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Este acel subiect cu care am început ședința de astăzi. Din
cauza vechimii și a unor incidente apărute în timp - defectiuni la rețeaua de
apă-canal a blocului - spațiile atelierelor în care își desfășoară activitatea
creativă artiștii plastici, dar și cel al galeriilor propriu-zise, au suferit
degradări importante, pe care ne dorim să le remediem.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Bârea Vasile 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 documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul „Reparație instalație electrică la Galeriile de
Artă (Forma)”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reparație instalație
electrică la Galeriile de Artă (Forma)”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea „Normelor
procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii
și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și la instituțiile subordonate
acestuia”, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint
succint acest proiect de hotărâre. Am luat inițiativa unui set de norme
procedurale privind achizițiile directe, atât la consiliul județean, cât și la
instituțiile subordonate, nu pentru că nu am avea un cadru legal suficient,
pentru că Ordonanța 34 privind achizițiile publice și toate actele care o
completează și o modifică ulterior cred că sunt îndestulătoare. Insă au
existat de-a lungul timpului o serie de discuții legate de felul în care sunt
atribuite aceste achiziții directe, de faptul că nu s-ar face suficientă
publicitate pentru ca toți agenții economici interesați să ia cunoștință în timp
util despre intenția noastră de achiziție publică. De aceea, pe lângă
preluarea tuturor prevederilor din Ordonanța 34 și din actele subsecvente,
vă propun să luăm împreună hotărârea ca toate achizițiile directe făcute în
materia bunurilor și serviciilor de consiliul județean, precum și de instituțiile
subordonate, să fie obligatoriu publicate pe site-urile instituțiilor respective
timp de 72 de ore, pentru ca orice agent economic interesat să vândă un
serviciu sau un bun să poată lua cunoștință despre acest lucru. Aceasta
este modificarea majaoră pe care eu v-o propun. In rest, bineînțeles, ne
conformăm tuturor prevederilor legale în vigoare.
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Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind
aprobarea
„Normelor
procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii
și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și la instituțiile subordonate
acestuia”:
Domnii consilieri Joițoiu Cosmin și Tolaș Liliana nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 25.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
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Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Normelor procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de
bunuri, servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și la instituțiile
subordonate acestuia”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).
David Adrian Nicolae:
Aș vrea să vă mulțumesc în mod special pentru că ați fost de
acord cu acest proiect de hotărâre. Din punctul meu de vedere, ea
reprezintă un pas foarte important pentru transparența decizională la
nivelul consiliului județean și al instituțiilor subordonate. Vă mulțumesc.

XV.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
cumpărării parcelei de teren aflate în proprietatea privată a Comunei Băcia,
situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în CF 61467-UAT Băcia, în
suprafață de 10.015 mp, categoria de folosință „drum”, precum și
documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Permiteți-mi să vă reamintesc, la ședința anterioară am aprobat
participarea consiliului județean la o licitație publică pentru vânzarea unei
parcele de teren. Este vorba de drumul tehnologic spre stația de tratare
mecano-biologică pe care o construim la Băcia. In urma participării la
această licitație, a fost admisă oferta consiliului județean pentru parcela
respectivă, necesară pentru lărgirea drumului de acces. Prețul de
dumpărare a fost 2 euro/mp, adică un total de 20.210 euro, preț ce va fi
plătit de consiliul județean către Primăria și Consiliul local Băcia.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
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finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind
aprobarea cumpărării
parcelei de teren aflate în proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în
extravilanul localității Băcia, înscrisă în CF 61467-UAT Băcia, în suprafață
de 10.015 mp, categoria de folosință „drum”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
cumpărării parcelei de teren aflate în proprietatea privată a Comunei Băcia,
situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în CF 61467-UAT Băcia, în
suprafață de 10.015 mp, categoria de folosință „drum”, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării
unui împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, precum și documentația ce a
stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Pentru atingerea tuturor indicatorilor din proiectul SMID, dar și
pentru a putea finaliza alte obiective ale Consiliului Județean Hunedoara
aflate în curs de execuție, s-a considerat necesară și oportună accesarea
unui credit în valoare de 10 milioane lei. Este vorba despre acea parte din
cofinanțare și din așa numitul funding gap care trebuie prevăzut de consiliul
județean consiliul județean pentru finalizarea proiectului SMID. Aș vrea să
fac doar precizarea că, în conformitate cu aplicația de finanțare acceptată
de Comisia Eurpeană, această cofinanțare pusă de noi se recuperează din
fondul de înlocuire, investiții și dezvoltare, care se va constitui odată cu
începerea derulării programului nostru, după ce vor fi finalizate lucrările și
vor fi făcute licitațiile. Așadar, este un credit care nu se va plăti din fonduri
proprii ale consiliului județean, ci va fi plătit de ADI, din acești bani care se
constituie în fondul IID.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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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 contractării unui
împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de management integrat
al deșeurilor în județul Hunedoara”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
drumurile județene și comunale pe anul 2015, precum și documentația ce a
stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Prin Hotărârea guvernului româniei nr.630/2015, a fost alocată
județului Hunedoara suma de 8.040.000 lei. Repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale s-a făcut în funcție de lungimea și starea tehnică a
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drumurilor, după ce au fost consultați, în prealabil, primarii. La ședințele de
comisii, ați avut la dispoziție propunerea noastră de repartizare, făcută pe
criterii strict obiective: am avut în vedere urgența, am avut în vedere
populația deservită prin lucrări pe drumuri locale și județene.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 repartizării pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile
județene și comunale pe anul 2015:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru drumurile județene și comunale pe anul 2015, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).

XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Tenis Club
Deva în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes
public județean – MTB CORVIN MARATHON, precum și documentația ce
a stat la baza întocmirii acestuia.
David Adrian Nicolae:
Având în vedere că această acțiune, ca și celelalte în care ați
fost de acord să ne asociem, are și o componentă de promovare a județului
Hunedoara, vă propun acordarea unei finanțări în sumă de 10 mii lei.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Dobrei Lidia prezintă raportul 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.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile 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 Tenis Club
Deva în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes
public județean – MTB CORVIN MARATHON:
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Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația
Tenis Club Deva în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de
interes public județean – MTB CORVIN MARATHON, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(27).
x
David Adrian Nicolae:
Am ajuns la ultimpul punct de pe ordinea de zi și anume punctul
Diverse. Vă rog, domnilor consilieri!

35

Ivănuș Nicolae:
Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați colegi,
acum două săptămâni, când mi s-a adus factura la apă, am fost informat
că, de la 1 septembrie, apa potabilă furnizată în Valea Jiului se va scumpi
cu 20%. Asta în situația în care știm că, de la 1 aprilie, au fost deja mărite
tarifele cu 22%. Mi se pare nefiresc și anormal ca într-un an de zile să se
mărească prețul apei, care este un serviciu comunitar de responsabilitate
publică, cu 42%. Iar la situația economică actuală din Valea Jiului, mi se
pare chiar o mărire insuportabilă.
David Adrian Niculae:
Vă mulțumesc, comnule consilier. Adevărul este că întotdeauna
a fost mare prețul apei în județul Hunedoara, în special cel practicat în
Valea Jiului, din cauza problemelor sociale deosebit de serioase cu care se
confruntă zona noastră. Nu aș vrea să comentez foarte mult subiectul
ridicat de dumneavoastră, în schimb aș dori să îmi permiteți să îl invităm pe
directorul general al societății APASERV, domnul Costel Avram, la
următoarea ședință ordinară a consiliului județean și să-l interpelăm pentru
a ne oferi explicații cu privire la această decizie. Este, într-adevăr, o decizie
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, din care fac parte, pe lângă
reprezentantul consiliului județean, reprezentanții fiecărei primării unde
operează societatea APASERV. Din câte știu, nu au existat voturi împotriva
hotărârii de majorare a tarifului la apă și asta ar trebui să ne spună multe
lucruri. Poate că cel mai bine ar fi să primim toate explicațiile chiar prin
gura celui care pune în operă tot ce se întâmplă la APASERV – directorul
general. Sunteți de acord? Cred că e mai bine să nu vorbim în lipsa
dânsului.
Ivănuș Niculae:
Nu vorbim în lipsa nimănui; vorbim în prezența colegilor din
consiliul județean, care este acționarul majoritar în această societate. Avem
reprezentanți în AGA, care mi se pare că în ultimii ani au tratat lucrurile cu
superficialitate, și avem reprezentanți în ADI. Eu știu din ce cauză se
mărește prețul apei. Probabil ca să dovedească eligibilitatea proiectului pe
fonduri de coeziune în valoare de 44 milioane de euro din perioada 2007 –
2013, cu prelungire, și care se va finaliza, probabil până în 2015. Iar la
niște calcule, s-a constatat că nu s-a respectat politica tarifară.
In anul 2010, când s-a ajuns la accesarea acestor fonduri, s-au
făcut licitațiile și s-a demarat programul, noi eram reprezentați în ADI de
vicepreședintele de atunci, domnul Costel Avram, iar comunitățile din Valea
Jiului de cei șase primari, președinte fiind domnul Ile. Această asociație a
fost înființată în scopul de a atrage niște fonduri europene pentru
dezvoltare și ea și-a stabilit o politică tarifară pentru perioada 2011-2014,
cât se estima atunci că vor dura lucrările. Uniunea Europeană a permis
finalizarea lucrărilor pe fonduri de coeziune, până în 2015, același caz pe
36

care îl întâlnim și la deșeuri. In anul 2011 s-a respectat politica tarifară; în
2012 s-a ținut cont de faptul că era an electoral și am avut 0% creștere,
deși operatorul regional avea obligația să aplice indicele de inflație, care
era undeva la 4,6%; în anii 2013 și 2014 nu s-a respectat absolut deloc
politica tarifară aprobată.
Eu consider responsabil de această situație operatorul regional.
Am văzut hotărârea ADI din 27 iulie 2015, problema este că nu mai avem
acolo niște reprezentanți responsabili – primari, vicepreședinți de consiliu
județean, cum era atunci. Cred că toți sunt speriați de ANI. Si s-au dat
delegații unor oameni care, de fapt, ascultă de operatorul regional, în loc
să-l controleze. Asta e părerea mea. Si consider responsabil pentru
această situație operatorul regional, care nu a aplicat corect această
politică tarifară în anul 2013 și 2014. Dacă ar fi făcut-o, nu era nevoie ca în
2015 să se facă această majorare excesivă a tarifelor.
Eu am mai subliniat acest lucru, se găsește în procesele
verbale ale ședințelor de anul trecut interpelarea pe care am făcut-o
domnului vicepreședinte Balint. Tocmai aceasta era întrebarea mea în anul
2014: de ce nu se respectă politica tarifară aprobată? Nu era târziu dacă se
mărea prețul cu 15-20% în luna iulie 2014, conform acestei politici și nu se
ajungea în situația aceasta. Repet: consider responsabil operatorul
regional care trebuia să o aplice, pe cel care a condus acest operator
regional, întreaga conducerere, nu numai directorul general, inclusiv
consiliul de administrație. Asta este părerea mea.
In concluzie, vă solicit să facem o analiză, un audit, să stabiliți
dumneavoastră o comisie de verificare, care să vadă care e situația și care
este responsabilitatea reprezentantului nostru în ADI. In AGA noi
reprezentăm peste 52%, iar consiliul de administrație este numit de AGA,
iar directorul general de consiliul de administrație. Să verificăm inclusiv
oportunitatea menținerii în funcție a acestor persoane care ne reprezintă.
Vă mulțumesc!
David Adrian Nicolae:
Mulțumesc, domnule consilier. Vreau să vă informeză că în
această perioadă se desfășoară o acțiune de auditare a operatorului
regional APASERV, auditare programată încă de la începutul anului. O să
completăm obiectivele auditului cu cele solicitate de dumneavoastră și o să
dispunem o verificare atentă a tuturor indicatorilor asumați prin aplicația de
finanțare. O să vedem dacă, într-adevăr, este obligatorie această măsură a
actualizării prețului – acesta este termenul corect – anual sau de mai multe
ori pe an. Si îmi mențin opinia că domnul Costel Avram trebuie să participe
la următoarea ședință-, pentru a da explicații în fața consiliului județean și
în fața hunedorenilor pentru toate acțiunile aduse în discuție.
Ivănuș Niculae:
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Vreau să mai propun ceva. Dacă analizați Hotărârea nr.279 din
luna noiembrie 2010 prin care s-a hotărât politica tarifară, sunt niște
obligații acolo pentru ADI, printre care și aceea de a ține cont de gradul de
suportabilitate. Să analizăm – dumneavoastră, ca președinte, noi ca și
consilieri – posibilitatea de a iniția un proiect de hotărâre prin care să
suportăm noi o diferență de preț la nivelul unor persoane cu probleme, cu
venituri sub 500 lei.
David Adrian Nicolae:
O să suportăm o analiză privind acest aspect. Cred că avem și
un senator de Hunedoara care s-a angajat înainte să fie ales în funcție că
va propune Parlamentului României un astfel proiect de lege. Din câte știu
această propunere a fost respinsă în anul 2014.
Ivănuș Niculae:
In 2013. Dar există la momentul de față o limită de 5 mc pentru
care TVA se schimbă la 9%. Dar eu vreau să susțin altcev, că operatorul
regional nu e politizat, că el trebuie să fie la dispoziția clienților și nu clienții
la dispoziția lui.
David Adrian Nicolae:
Domnule consilier, nu putem să tragem concluziile înainte de
desfășurarea analizei. Concluziile le vom trage în ședința următoare, așa
cum e normal. Dacă mai sunt și alte subiecte pe care doriți să le ridicați?
Băbău Valeriu:
Eu aș vrea să salut începerea uneia dintre cele mai importante
investiții din județul Hunedoara: drumul Costești-Grădiște. Ii felicit pe toți cei
care au fost implicați în această procedură de începere a lucrărilor. De
asemenea, având în vedere termenul foarte strâns de finalizare, aș dori ca
CJH, prin factorii de urmărire și supraveghere, să desfășoare o activitate
foarte atentă în această perioadă, pentru ca lucrările să fie desfășurate în
condițiile de calitate cerute de documentația tehnică, să fie finalizate la
timp, astfel încât toți beneficiarii acestui drum să se bucure de un drum de
calitate. Vă mulțumesc.
David Adrian Nicolae:
Si eu vă mulțumesc, domnule consilier. Să știți că, la nivelul
executivului, avem toată atenția îndreptată spre respectarea teremenelor și
a nivelului calitativ la această lucrare. Eu mă deplasez săptămânal acolo,
în fiecare joi la orele douăsprezece, împreună cu oricine este interesat de
progresul real al acestor lucrări. Vă invit și pe dumneavoastră, consilierii
județeni; presa deja a fost în vizită. Si domnul consilier județean Zvâncă a
dorit să participe săptămâna trecută. Cu cât vor fi mai multe opinii avizate
acolo, cu siguranță vom avea rezultatele scontat la timp.
Zvîncă Adrian:
Domnule președinte, într-adevăr, am participat la o întâlnire pe
drumul Grădiște-Costești. Lucrările au început. Vă felicit, pentru că e unul
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dintre drumurile cele mai importante din punct de vedere turistic, alături de
cel spre mânăstirea Prislop. Sper să se rezolve cât mai curând și accesul
spre mânăstire și să ajungem într-un stadiu de normalitate.
Dar am intervenit și pentru a vă felicita în legătură cu asocierea
în vederea realizării Discoverry Transilvania Trophy. Am avut plăcerea să
particip la acest eveniment și a fost cu adevărat un succes. Au participat
peste 90 de mașini și foarte mulți oameni care au apreciat această
inițiativă. Vă transmit salutul și mulțumirile organizatorilor pentru suma care
a fost alocată, în așa fel încât acest eveniment să devină un succes. Si vaș ruga, dacă ar fi posibil, pentru că în acest weekend s-a nimerit să fie trei
evenimente majore, chiar patru dacă mă gândesc bine, cred că ar fi
oportun să se facă un plan de evenimente, în așa fel încât weekendurile să
fie acoperite într-un mod mai eficient, să nu se concentreze în anumite zile
foarte multe evenimente. Cred că ar fi bine venit un astfel de plan județean.
David Adrian Nicolae:
Cred că aveți perfectă dreptate, domnule consilier și o să ținem,
seama de sugestiile dumneavoastră. La nivelul ADEH există deja un
asemenea plan. Incepând cu anul viitor o să comunicăm mai intens și o să
dispunem o corespondență mai activă cu primăriile, pentru a evita
asemenea suprapuneri de evenimente majore.
Vă mulțumesc tuturor pentru aprecierile legate de demararea
lucrărilor la drumul către cetățile dacice. Aș vrea totuși să subliniez faptul
că cel mai curajos om din această sală a fost domnul vicepreședinte Gligor,
care a semnat finanțarea în această primăvară. Practic, a fost primul pas și
o răspundere foarte serioasă în ce privește această investiție. Aș vrea să-i
adresăm domnului vicepreședinte o mulțumire și să lucrăm cu toții pentru
ca banii să fie absorbiți, iar calitatea și termenele să fie respectate.
Toma Florian:
In cursul ședinței de astăzi am suplimentat fondurile pentru
programul de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri. Revin
pentru a treia oară în cursul acestui an cu rugămintea de a acorda atenția
cuvenită – de data aceasta sper că sunt și sumele alocate – pentru trei
drumuri pe care le-am supus atenției dumneavoastră deja de două ori, iar
astăzi este a treia oară.
Unul dintre drumuri este cel care pleacă de la izvorul de apă
minerală de la Banpotoc către Vărmaga. Am fost acolo, direcția tehnică s-a
deplasat pe teren, știe ce lucrări trebuie efectuate, mi s-a spus că s-a
semnat deja contractul, dar nu s-a efectuat încă nimic.
Al doilea drum este un drum pietruit - 687C, care pleacă de la
Hațeg-Răchitova spre Lunca Cernii. Este un drum de piatră, care necesită
câteva lucrări de întreținere pe maxim doi kilometri. Am înțeles că a fost în
atenția direcției tehnice, dar nu s-a realizat nimic.
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Iar cel de-al treilea drum este culoarul Mureș Nord: drumul care
pleacă de la Hărău, Bîrsău mai bine spus, prin Uroi și Rapolt până la
Geoagiu. S-a deteriorat în urma lucrărilor la autostradă, a rămas plin de
gropi și necesită niște reparașii urgente, chiar dacă știm că este în
așteptare pentru modernizare printr-o finanțare europeană. Dar e nevoie
să-i acordăm puțină atenție și să desfășurăm câteva lucrări de întreținere,
respectiv frezare, plombare, pe porțiunile cele mai deteriorate, pentru că
intrarea și ieșirea din iarnă îl va face impracticabil. Există și la ora actuală
porțiuni impracticabile pe acest drum. Vă mulțumesc.
David Adrian Nicolae:
Domnule consilier Toma, dați-mi voie să dau cuvântul domnului
director Rotar.
Rotar Viorel:
In ce privește drumul de la Vărmaga și cel de la Răchitova
lucrările de împietruire se vor executa în luna septembrie. Avem prinși
banii, s-a făcut o redistribuire între capitole la programul de reparații și
întreținere. Pe tronsonul Uroi au fost executate deja plombări și covorașe,
dar o să trimit din nou dirigintele să verifice chiar mâine. S-au făcut reparații
pe tronsonul de la Bîrsău și până în Rapolt, cât este tronsonul pe care îl
are firma respectivă. Nu am avut bani pentru covor asfaltic.
Toma Florian:
Eu spuneam să se facă unele reparații, nu neapărat să se
toarne covor.
Rotar Viorel:
Dacă este necesar să mai facem niște plombe pe tronsonul
respectiv, le vom face.
David Adrian Nicolae:
Vă rog să vă ocupați, domnule director!
Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru prezența
la ședința noastră, vă urez o săptămână fructuoasă și să ne vedem cu bine
la următoare ședință. Vă mulțumesc!
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.
PRESEDINTE,
Adrian Nicolae David
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

MCC.
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