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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

PROCES VERBAL 
Incheiat astăzi, 30 septembrie 2015 în ședința ordinară a Consiliului Județean 

Hunedoara 
 
 

 Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
David Adrian Nicolae. 
 La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu și Stănescu Vetuța – vicepreședinții 
consiliului județean; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, 
Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, Dobrei Lidia, 
Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar 
Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip 
Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, 
Turdean Radu Eugen, Țolaș Liliana, Zvâncă Adrian  – consilieri județeni în Consiliul 
Județean Hunedoara; Stefoni Dumitru Sorin – secretarul Județului Hunedoara. 
 Lipsește de la ședință doamna consilier județean Dămian Dana. 
 David Adrian Nicolae: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
 David Adrian Nicolae: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri județeni, 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, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 31 
august 2015 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în 
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 

S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (31). 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență elevelor Ana-
Teodora Anuțoiu, Sonia-Adelina Șortan și doamnei profesor Felicia Mariana Amzulescu; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea programului 
de investiții anexă la buget; 
3. 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; 
4. 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; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2015 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani la care Județul Hunedoara are 
calitatea de acționar majoritar; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru personalul Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 
2015 -2016 pe drumurile județene; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele  
de investiții Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese, km 10+300-20+100 – 
rest de executat și Protecția conductei de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-
Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-
Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara; 
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD 
S.A. Deva; 
11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara ca membru titular în Consiliul de administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.19/2015 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2015; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru 
obiectivele de investiții Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului urban neconform din 
Orăștie” și Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului urban neconform din Deva” din 
cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului 
”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 
49063; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare 
pentru Județul Hunedoara din cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în 
județul Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al Caietului de sarcini al 
Serviciului de operare și administrare a Centrului Integrat de Management al Deșeurilor 
(CMID) Bârcea Mare; 
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Documentului de poziție privind modul de 
implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155/2013; 
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17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA. 
   In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rog  să aprobaţi 
modificarea și completarea ordinii de zi, după cum urmează: 
A. Retragerea de pe ordinea de zi: 
  a punctului 11 - Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului 
Județean Hunedoara ca membru titular în Consiliul de administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad și a punctului 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
conținutului-cadru al Caietului de sarcini al Serviciului de operare și administrare a Centrului 
Integrat de Management al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare;  
B. Completarea ordinii de zi cu  Proiectul de hotărâre privind modificarea limitelor unor 
tronsoane ale coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare conductă 
de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi 
Deva" și bineînțeles ultimul punct de pe ordinea de zi -  diverse, care va cuprinde Informare 
cu privire la majorările și evoluția tarifelor practicate de operatorul regional S.C. APA PROD 
S.A. Deva, Informare cu privire la majorările și evoluția tarifelor practicate de operatorul 
regional APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani și bineînțeles alte observații făcute de 
dumneavoastră. 
 Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea și completarea propuse: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 

 
 

I. 
 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență 
elevelor Ana-Teodora Anuțoiu, Sonia-Adelina Șortan și doamnei profesor Felicia Mariana 
Amzulescu. 
 David Adrian Nicolae: 
   Având în vedere activitatea remarcabilă în domeniul şcolar a elevelor Ana-Teodora 
Anuţoiu - a câştigat Trofeul Festivalului Naţional ”Mamaia Copiilor”, secţiunea folclor, în 
perioada 01-06.09.2015, Sonia-Adelina Şortan - a obţinut medalia de argint la cea de a XII-
a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Geografie ce a avut loc la Moscova în perioada 11-
17 august 2015, precum şi a doamnei prof.Felicia-Mariana Amzulescu - privind rezultatele 
obținute cu elevii la olimpiadele școlare, precum și întreaga sa activitate metodică și 
științifică, vă propun acordarea Diplomei de excelență, precum şi câte un premiu în 
cuantum de 1.000 lei. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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. 
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   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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? 
 Bârea Vasile: 
 Aș dori să felicit pe ambele tinere pentru rezultatele extraordinare obținute fiecare în 
domeniul ei, în domeniul în care s-a remarcat dar în același timp familiile care le-au 
susținut, mentorii și profesorii care le-au pregătit. Având în vedere că una dintre tinere vine 
din zona Bradului, zonă pe care și eu o reprezint în consiliul județean, aș vrea să spun 
câteva cuvinte despre modul cum această tânără a obținut performanțele pe care 
dumneavoastră le-ați amintit mai devreme. Stiți că domnișoara Sonia Adelina Șortan nu 
vine dintr-o familie de bani gata, deci nu provine dintr-o asemenea familie, rezultatele pe 
care dumneaei le-a obținut, le-a obținut prin mari sacrificii făcute atât de către tănără cât și 
de singura întreținătoare a acesteia, mama dumneaei, doamna inginer geolog Dulgheru 
Georgeta. In ultimul timp, televiziunile locale și chiar centrale, mass-media în general au 
mediatizat acest caz dar puțini au spus despre greutățile prin care au trecut până au ajuns 
la acest final fericit în sensul că  domnișoara a terminat anul acesta liceul și deja s-a înscris 
la facultatea din București, deci deja este studentă, nu mai este elevă. Au fost puțini care în 
această perioadă au întins o mână de ajutor familiei care cu mândrie și cu demnitate a 
reușit să obțină aceste rezultate pentru că numai prin tenacitate și muncă deosebită a reușit 
acest lucru. Doamna Dulgheru a lucrat o perioadă la Muzeul Aurului din Brad unde a 
întreținut exponatele deosebite și a lucrat cu pasiune la refacerea acestui muzeu, ca la final, 
datorită deciziei primarului Cazacu să nu-și mai găsească un loc de muncă nici măcar în 
corpul de pază al muzeului, să fie înlăturată ca fiind incomodă în zona respectivă. De 
asemenea, tot cu minciuni s-a ales din partea MINVEST-ului, a domnului Andronache, 
astfel că mult timp a fost șomeră și a crescut și întreținut moral, financiar și material fiica în 
liceul din Deva din indemnizația de șomaj până când în sfârșit s-a găsit un om cu suflet care 
a avut această posibilitate și vreau să-l nominalizez, este primarul Traian Mărcuș din Buceș 
care i-a găsit un loc de muncă pe măsura pregătirii dumneaei și face această muncă cu 
pasiune acolo în zona Buceș. Am spus toate acestea pentru că poate sunt mulți tineri în 
județul Hunedoara care se descurajează și care datorită lipsurilor pe care le au în familie, 
chiar dacă au să zicem au talente sau să zic o inteligență nativă nu se pot realiza. Aici este 
un caz fericit dar numai datorită eforturilor pe care le-au făcut dumnealor și este cazul mă 
gândesc eu ca de acum înainte să fim mai atenți la cei din jurul nostru, mă refer și la 
organele locale și la noi chiar, să-i sprijinim pe acești tineri talentați nu numai atunci când 
performanțele lor ies la iveală ci și în perioada de pregătire a acestor performanțe. Eu sunt 
sigur că dacă ar fi avut posibilități materiale tânăra studentă ar fi putut merge la una dintre 
cele cinci facultăți din Marea Britanie care și-au deschis porțile pentru ea, în schimb a optat 
să rămână în București, să rămână în România pentru a-și continua studiile din lipsă de 
susținere financiară. Dar sunt convins că în perioada următoare când toate căile i se 
deschid va găsi calea cea mai bună și va reuși în viață pentru că dă dovadă de multă 
tenacitate și de multă perseverență în muncă și în ceea ce face și aș vrea cu această 
ocazie să o felicit pe ea și să aduc un omagiu mamei sale, Dulgheru Georgeta. Vă 
mulțumesc. 
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 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumim domnule consilier. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență 
elevelor Ana-Teodora Anuțoiu, Sonia-Adelina Șortan și doamnei profesor Felicia Mariana 
Amzulescu, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență 
elevelor Ana-Teodora Anuțoiu, Sonia-Adelina Șortan și doamnei profesor Felicia Mariana 
Amzulescu, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 David Adrian Nicolae: 
 Le invit pe cele trei premiate în fața consiliului județean pentru a le fi înmânate 
diplomele și premiile. 
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Anuțoiu Ana-Teodora:  
 Mulțumesc din suflet pentru acest premiu și sper ca în continuare să am succesele 
acestea și să nu dezamăgesc niciodată județul nostru, mereu să vin cu trofee și la folclor și 
la pian pentru că pe amândouă le fac cu drag și reprezint județul nostru întotdeauna cu 
multă mândrie. Mulțumesc. 

Șortan Sonia-Adelina: 
 Mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici; m-am bucurat enorm și în momentul în care 
îmbrăcată într-un costum popular moțesc de aici de la noi din județ am reprezentat cu cea 
mai mare mândrie județul Hunedoara pe cele mai mari podiumuri ale Universității 
Lomonosov din Moscova, una dintre cele mai bune universități din Europa, a fost o muncă 
frumoasă, dar plină de pasiune și de dorință și sper ca așa să fie în continuare tot drumul 
meu mai departe. Mulțumesc mult. 
  Amzulescu Felicia Mariana: 
 Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru 
aprecierea pe care mi-o arătați prin acordarea acestei distincții pentru întreaga mea 
activitate profesională, vreau să spun că așa cum multă lume știe munca de dascăl este 
legată indispensabil de altfel de elevii noștri. Sonia a participat de-a lungul liceului la două 
stagii de pregătire și cercetare studențească în timpul vacanței de vară, de asemenea doar 
pe parcursul acestui an școlar Soniei i s-au acordat sponsorizări în valoare de 4700 lei, 
pentru a achiziționa manuale în limba engleză din străinătate necesare pentru pregătirea 
pentru olimpiada internațională și efectiv pentru participarea în lotul național și participarea 
la olimpiada de la Moscova, pe lângă ceea ce ministerul nostru acordă în aceste situații. 
 Eu sunt mândră și desigur comunitatea locală și județul noastru și desigur țara 
noastră trebuie să fie mândră și noi toți pentru astfel de rezultate de excepție, este prima 
elevă care la olimpiada internațională a câștigat o astfel de distincție, o felicit din nou, îi 
doresc mult, mult succes mai departe și să-i dea Dumnezeu numai bine, iar mamei Soniei îi 
doresc în continuare multă putere ca să o poată susține și în continuare. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumim tuturor pentru alesele cuvinte pe care le-ați adresat, într-adevărat prin 
performanța dumneavoastră ați ridicat ștacheta foarte sus pentru toți colegii voștri și pentru 
dascăli de asemenea pentru că într-adevăr e pentru prima dată și sper eu că nu pentru 
ultima când întâlnim asemenea rezultate deosebite în județul Hunedoara, încă o dată vă 
doresc mult succes în continuare și multă forță. 
 

II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea 
programului de investiții anexă la buget. 
 David Adrian Nicolae: 
  Este vorba de o majorare a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015 cu suma de: 
2.320,97 mii lei de la bugetul de stat pentru drumurile județene; 1.565 mii lei de la bugetul 
de stat pentru aparatură și echipamente; 47,40 mii lei din sponsorizări; de asemenea, virări 
de credite între capitole. 
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   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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. 
 Petrui Ioan Dorin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
 Cazan Agripina: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 

Muțiu Florin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum 
și modificarea programului de investiții anexă la buget, pe articole: 
 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).  
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și 
modificarea programului de investiții anexă la buget, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).  
 
 

III. 
 

 Se prezintă proiectul 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. 
 David Adrian Nicolae: 
   Se majorează bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
cu suma de 47,40 mii lei din sponsorizare pentru CIA Păclișa și bugetul Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane cu suma de 185 mii lei pentru cheltuieli de funcționare. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
   Nefiind discuții, se supune la vot proiectul 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, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul 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, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 
 

IV. 
 

 Se prezintă 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. 
 David Adrian Nicolae: 
   Se majorează bugetele Spitalului Județean de Urgență Deva cu 1.565 mii lei de la 
bugetul de stat și 156,5 mii lei de la bugetul județului, pentru aparatură și echipamente 
medicale, Sanatoriului Brad cu 0,55 mii lei din venituri proprii și Sanatoriului Geoagiu cu 
25,60 mii lei din venituri proprii.  
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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. 
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   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. 
 Petrui Ioan Dorin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
 Cazan Agripina: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 

Muțiu Florin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
  Nefiind discuții, 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, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 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, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 
 

V. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2015 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar. 
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 David Adrian Nicolae: 
  Se majorează cu 770 mii lei capitolul venituri. Cu aceeași sumă se majorează și 
capitolul cheltuieli totale, din care 458 mii lei pentru bunuri și servicii; 20 mii lei pentru 
impozite și vărsăminte asimilate; 292 mii lei pentru cheltuieli de personal. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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. 
 Dobrei Lidia: 
 Avizul este favorabil cu o excepție – domnul Ivănuș Nicolae nu este de acord cu 
suma de 445 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este un amendament sau este doar un vot negativ? 
 Dobrei Lidia: 
 Este o observație. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc, deci  avizul este favorabil. 
   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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dacă sunt discuții pe marginea subiectului? Vă rog. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Domnule președinte, stimați colegi analizând nota de fundamentare precum și 
adresa Consiliului de administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. sau avizul 
Consiliului de administrație am observat că de fapt creșterea de venituri nu e din creșterea 
gradului de încasare cum spune ci de fapt este din mărirea prețului sau din tarifele 
practicate în acest an începând de la 1 aprilie 2015 și de la 1 septembrie, acestea e venitul. 
Sunt de acord cu veniturile din bugetul de venituri și cheltuieli dar nu sunt de acord cu 
componenta de cheltuieli pentru că, ca justificare cheltuirea cu bunuri și servicii de 445 se 
referă la lucrările suplimentare care se fac în zona barajului Valea de Pești o dată cu 
oprirea și repararea capitală a lui, eu consider că 100 mii euro sau 445 mii lei este o sumă 
exagerată. De asemenea ca principiu de rectificare bugetară, în situația în care în acest an 
au crescut tarifele cu 42% sau dacă luăm o medie ponderată aproximativ 25%, mi se părea 
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firesc ca în rectificarea bugetară să fie și creșterea productivității valorice cu 25% și mă 
gândeam vizavi de finalizarea programului investițional și efectiv la sfârșitul perioadei de 
544 de persoane sau cu 520 efectivul mediu să se schimbe. Deci ca principiu nu sunt de 
acord cu această rectificare în forma prezentată. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier, profit de prezența domnului director general Costel 
Avram al S.C. APA SERV VALEA JIULUI pentru a vă oferi dânsul răspunsul la această 
observație a dumneavoastră și dacă tot discutăm pe tema APA SERV, v-aș propune să 
mutăm discuția de la diverse chiar dacă nu face obiectul acestui punct referitor la 
informarea privind creșterea prețului la apă pe care ați solicitat-o tot dumneavoastră la 
ultima ședință ordinară chiar acum. Vă rog, domnule director. 
 Avram Costel: 
 In primul rând, vă mulțumesc să pot să fac această informare în plenul consiliului 
județean, este normal să pot da explicații de ceea ce se întâmplă la APA SERV. Cert este 
un singur lucru că societatea pe care o conduc acum, împreună cu colegii mei nu a avut 
rezultatele pe care le are de la înființare până acum. Este pentru prima dată când are și 
profit, de ce facem această rectificare fiindcă sunt venituri mai multe și obligatoriu trebuie 
când sunt venituri să facem rectificare, ce spunea domnul Ivănuș parțial are dreptate în 
sensul că majorarea de la 1 septembrie a tarifului la apă nu se regăsește în această 
majorare, deci nu este 42% ci este numai 20%. Referitor la contractul de finanțare, este 
iarăși pe o pistă greșită, de ce trebuie să facem la barajul Valea de Pești o a treia sursă, 
datorită faptului că începând cu data de 1 barajul Valea de Pești se închide complet pentru 
a avea apă pentru alimentarea Văii Jiului și în speță Uricani, Lupeni și Vulcan ne trebuia o 
altă sursă de apă fiindcă cele două surse alternative la Valea de Pești, Lazăru, captarea de 
la Lăzăru și de la Buta ne-au zis cei de la Apele Române dau 300 litri pe secundă dar se 
pare că și seceta ajungea undeva la 200. De aceea împreună cu colegii mei am ajuns la 
concluzia că trebuie să găsim o sursă alternativă, sursa a fost paralel curge Jiul cu Valea de 
Pești, cu stația de apă acolo a trebuit să facem o investiție proprie, noi o facem, APA SERV, 
cât despre 100 mii euro domnul Ivănuș vă înșelați amarnic, nu știți ori nu vreți să vedeți 
exact, pe noi efectiv ne costă 48 mii lei, fiindcă țevi și pompe am avut în stoc și le-am luat 
de acolo deci de departe și sub nicio formă nu este 100 mii euro, ci este 48 mii lei dar și 
dacă era nevoie de 100 mii euro puneam 100 mii euro fiindcă Uricani, Lupeni și Vulcan 
trebuiau să aibă apă și trebuia să facem tot ce ne stă în putință să aibă apă în continuare și 
100 mii euro era mult, dar noi vom cheltui exact 48 mii lei, așa am primit chiar dimineață 
fiindcă cablul electric costă foarte mult, ăla și contrucția – BCA în rest am avut noi din 
investițiile anterioare deci nu avem nicio problemă cu  cheltuirea a 100 mii euro, de unde ați 
scos dumneavoastră, dacă e așa vă dau eu banii sau dați-mi dumneavoastră banii dacă 
cumva găsiți la APA SERV că sunt cheltuiți mai mult de 48 mii lei. 
 David Adrian Nicolae: 
 Imi cer scuze că intervin, aveți o creștere la bunuri și servicii cu 458 mii lei. 
 Avram Costel: 
 Exact, dar aceasta nu înseamnă și este aici alături de mine și doamna director 
economic poate să vă spună poate a fost o greșeală. 
 David Adrian Nicolae: 
 Doriți o informare cu privire la cheltuirea acestor sume? 
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 Ivănuș Nicolae: 
 Mă scuzați eu am spus ce am văzut în nota de fundamentare, dacă e greșit, eu am 
citit acasă materialele nu le-am luat acum cu mine.  
 Avram Costel: 
 E posibil să fie o scăpare. 
 Ivănuș Nicolae: 
  Deci ca justificare de cheltuială cu bunuri și servicii în nota justificativă a Consiliului 
de administrație este această activitate de la cheltuielile care apar suplimentar pentru 
barajul Valea de Pești. Dacă așa scrie acolo... deci ca justificare și acesta a fost punctul 
meu de vedere. Atât am avut de spus. 
 Matrică Mariana: 
 Dacă-mi dați voie să intervin din ce spune domnul consilier Ivănuș de 458 mii lei, 130 
mii lei reprezintă suplimentarea cheltuielilor cu energia, restul cheltuielilor reprezintă servicii, 
achiziționarea de bunuri și pentru activitatea curentă. Intr-adevăr am considerat că o 
pondere din aceste cheltuieli reprezintă investițiile pentru sursa alternativă pentru 
alimentarea cu apă și nu am mai detaliat într-adevăr e o scăpare, nu am mai detaliat și 
celelalte elemente de cheltuială modificate, dar ele se reflectă în detalierea indicatorilor în 
anexa 2 care face parte din bugetul rectificat. Vizavi de productivitate, evident din moment 
ce au crescut veniturile, a crescut și productivitatea muncii. 
 Avram Costel: 
 Dacă vreți domnule președinte acum să dau o explicație domnului Ivănuș la 
interpelare. Sigur cum spuneam la început situația financiară a societății arată unde am fost 
și unde suntem din punctul meu de vedere și oricine poate să se uite pe situația financiară 
arată că APA SERV nu a avut situație financiară mai bună niciodată. Referitor la prețul apei, 
vreau să vă spun așa, eu am venit astăzi în fața dumneavoastră să mă analizați ca director 
general S.C. APA SERV VALEA JIULUI și situația financiară îmi este martoră. Cât despre 
prețul apei din discuțiile care le-am avut, ultima dată acum două săptămâni la care au 
participat toți primarii Văii Jiului, deci toții primarii Văii Jiului, a fost prezent și domnul 
președinte al consiliului județean, chiar și domnul consilier Prip, toți sunt de acord ca 
lucrările de investiții să continue, aceasta înseamnă că un contract de finanțare semnat în 
2011 trebuie să fie respectat. Luni am fost la o întâlnire cu ministrul fondurilor europene în 
care APA SERV VALEA JIULUI, încă o dată spun, este singurul operator care a terminat 
lucrările și nu intră în fazare pe partea a doua, este singurul operator care deja a depus 
toate actele pentru partea a doua a proiectului. 
 Referitor la prețul apei eu sunt un executant, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară împreună cu ministerul și cu conducerea APA SERV au semnat acel 
contract de finanțare, există un plan de tarifare care nu este de astăzi cunoscut, el este 
cunoscut din 2011, este aprobat în consiliul județean și în toate consiliile locale toată lumea 
știe de acest lucru deci asta nu s-a întâmplat, am văzut acolo domnul Ivănuș mă întreba de 
ce nu a fost respectat planul de tarifare, eu cred că răspunsul îl găsește dumnealui singur 
da, dacă domnul senator Vochițoiu îi spune că anul trecut el a mers la primari și împreună  
i-a convins să nu voteze în ADI își avea răspunsul. In rest este politică.  
  Vă rog dacă domnul Ivănuș referitor la actul managerial al meu îi stau la dispoziție, 
cât despre politică în altă parte. Mulțumesc. 
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 Ivănuș Nicolae: 
 Mă scuzați, de fapt domnul director general ați fost chemat doar pentru actul 
managerial, nu înțeleg de ce politizați că un senator sau așa mai departe, nu are nicio 
legătură. Am și eu o întrebare: ați văzut interpelarea mea de luna trecută, extras din 
procesul verbal sau ce anume am ridicat în data de 31.08.2015? 
 Avram Costel: 
 Politica de tarifare nu a fost respectată din alte motive. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Incă o dată, repet, domnul director general... 
 Avram Costel: 
 Asociația de dezvoltare intercomunitară mi-a spus că trebuie să respect pentru ca 
consiliul județean și consiliile locale din Valea Jiului să nu dea înapoi 40 milioane de euro, o 
respect, atât. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Domnul director general vă întreb încă o dată, știți interpelarea mea de luna trecută? 
 David Adrian Nicolae: 
 Domnule consilier, dați-mi voie să intervin dacă aveți o întrebare să-i adresați sau 
zece întrebări să-i adresați domnului director OK, aplicat discutăm. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Domnule președinte, eu am făcut o interpelare luna trecută în procesul-verbal se 
regăsește și pe site și azi a venit pentru ce am zis eu; nu știu dacă am zis prostii sau nu. Eu 
vream răspunsul la acele întrebări și atunci am trei întrebări. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog, asta vreau. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Intrebarea numărul unu – de ce în 2011 s-a respectat contractul de finanțare parțial, 
în 2012 s-a respectat, în 2013 și 2014? Conform contractului de finanțare stipulat în data de 
1 iulie a fiecărui an trebuia ajustat prețul. La 1 iulie 2012 nu s-a făcut chiar dacă era prețul 
din politica tarifară zero creștere, trebuia indexat cu coeficientul de inflație, în 2013, 2014 nu 
s-a făcut. Deci toate intervențiile care s-au făcut la ADI de care spune că nu s-au aprobat 
toate au început în 2014. Există adresă în materialul prezentat informare pe care ni l-ați 
trimis pe mail, există adresă din 2011 de la Autoritatea de management de la doamna 
directoare Franț către APA SERV care atrage atenția asupra respectării planului tarifar. 
Intreb și eu acum, de ce s-a sesizat abia în 2014? Pentru că eu sunt din ianuarie 2013 
consilier județean și niciodată nu a venit chiar dacă a fost invitat de trei ori domnul director 
general aici. 
 A doua problemă, vreau să întreb, nu pe domnul director general, ci conducerea 
anterioară observând că e de față și managerul de proiect, a doua întrebare de ce nu s-a 
făcut un studiu pentru a identifica persoanele cu probleme în plata facturilor, pentru a ține 
un grad corespunzător de încasare a facturilor? Vreau să menționez că rata de 
suportabilitate luată în program ar fi fost 4%; în județul Hunedoara și asta e valabil pentru 
tot județul la ora actuală sunt vreo 18 mii de oameni cu venituri sub 350 lei, deci care 
primesc ajutor, dintre care, în Valea Jiului sunt vreo 3 mii, deci persoane cu venituri sub 350 
lei care primesc ajutor de la Uniunea Europeană. Voiam să întreb de ce nu s-a făcut acest 
studiu mai ales ca la alți operatori regionali. 
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 Si acum o întrebare pentru managerul de proiect, cum a raportat pentru că trebuia 
lunar raportat, modul de realizare în raportul de progres atât la Organismul intermediar și pe 
urmă anual la Organismul central de la Autoritatea de Management din Programul 
Operațional Sectorial de Mediu? Si întrebarea mea, până în 2014 Autoritatea de Mediu s-a 
sesizat că sunt probleme? Asta am spus luna trecută, că prin actul managerial nu s-a 
respectat planul de tarifare începând din 1 iulie 2012 nu s-a mai aplicat în situația în care 
domnul director general Avram a fost numit director în data de 25 iunie 2012. Atât am avut 
de spus, că s-a pus în pericol contractul de finanțare. Vă mulțumesc. 
 Avram Costel: 
 Contractul de finanțare a fost pus în pericol dacă nu se respecta planul de tarifare, 
planul de tarifare se respectă, încă o dată domnul Ivănuș vă spun că atâta timp cât ADI   
mi-a aprobat planul de tarifare am putut să pun în practică, dacă ADI îl aproba la timpul 
cuvenit era pus în practică, asta vă pot demonstra că și fără mărirea prețului apei, 
societatea merge și merge chiar în profit. De aici încolo ce pot să vă mai spun? Incă o dată 
spun în plenul consiliului județean, dacă nu era riscul major de a se pierde bani pentru 
finanțarea europeană, APA SERV putea să meargă fără mărirea prețului la apă și acum 
putem merge fără mărirea prețului la apă. Cineva își poate lua această sarcină 
nerespectând planul tarifar să dăm 40 milioane euro înapoi în condițiile în care un lucru 
trebuie să vă spun dacă nu investeam în stația de apă din Valea de Pești și Jieț, Valea 
Jiului astăzi nu avea apă, nu avea apă, de aceea este important. Dar încă o dată vă spun, 
împreună cu toți primarii din Valea Jiului luând de la Uricani până la Petrila, toți sunt de 
acord cu respectarea planului de tarifare. Nu știu cine nu este de acord, toți începând de la 
Uricani până la Petrila. Oamenii care discută și oamenii care au semnat și care am fost 
împreună la Ministerului Mediu de atunci, la Autoritatea de Management au spus că nu e în 
pericol. Deci domnul Ivănuș era în pericol dacă planul de tarifare nu se respecta, s-a 
respectat, iar încă o dată vă spun APA SERV VALEA JIULUI este operatorul care a 
terminat lucrările pe 2007 – 2014 fără a trece în fazare și am depus actele și deja facem 
licitații luna viitoare pentru partea a doua a proiectului. Suntem primul operator din 
România, dacă nici asta nu vă spune nimic atunci chiar cu dumneavoastră nu pot să mai 
dialoghez. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc, dacă mai aveți alte întrebări? Doamna manager de proiect aveți o 
întrebare adresată de domnul consilier referitor la raportările lunare și anuale către 
Autoritatea de Management. 
 Tarcea Monica: 
 Nu cred că pentru contractul de finanțare, adică nu că nu cred, contractul nostru de 
finanțare nu a fost niciodată în pericol; în raportul final aferent proiectului la sfârșit, se face o 
raportare cu încadrarea în condiționalitățile incluse în contractul de finanțare. Aceasta este 
una dintre ele, politica tarifară care trebuia respectată până la sfârșitul contractului de 
finanțare. Sfârșitul contractului nostru de finanțare este 31 decembrie 2015. Noi începând 
cu indexarea de la 1 septembrie ne încadrăm perfect în contractul de finanțare. Raportările 
s-au făcut conform reglementărilor și condițiilor din contractul de finanțare. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Deci domnule președinte, scrie foarte clar în contractul de finanțare, văd că se tot 
omite răspunsul, deci în contractul de finanțare la tarife scrie foarte clar că la 1 iulie se 
reactualizează, deci nu mai are rost, contractul e semnat, îl avem toți în original. Eu 
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consider deci nemulțumirea mea de luna trecută este cum s-a ajuns într-un an de zile să 
crești un tarif de utilitate cu 42% și reafirm responsabilitatea operatorului regional, nu 
persoană ci ca firmă plus consiliul de administrație, plus componenții de la ADI pentru lipsa 
de responsabilitate în aplicarea acestui contract de finanțare, inclusiv managerul de proiect 
în perioada 1 iulie 2012 până în prezent. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier, dacă mai sunt alte întrebări pentru domnul director? 
 Avram Costel: 
 Domnule președinte, numai atât vreau să-i aduc aminte și mi se pare că în mapă 
există că în 2013 noi am cerut aviz de la A.N.R.S.C. dar ADI nu a aprobat. Nu este 
problema mea, dar dacă era problema mea sigur că aplicam întocmai planului de tarifare 
dar eu sunt un executant a hotărârilor pe care le ia ADI Valea Jiului, atâta timp cât nu s-a 
primit acest aviz. Si în 2014 am avut avizul sau prețul conform planului de tarifare aprobat 
de A.N.R.S.C. Nu l-am putut pune în practică din motive politice, de campanie electorală. 
 David Adrian Nicolae: 
 Cum adică din motive politice? 
 Avram Costel: 
 In 2012, conform planului de tarifare a fost prevăzut 0 lei. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Si trebuia cu inflația și nu s-a făcut. 
 Zvâncă Adrian: 
 Explicați mai exact care sunt motivele politice că nu înțeleg. 
 David Adrian Nicolae: 
 Domnule consilier numai puțin, aveți o întrebare? 
 Zvâncă Adrian: 
 Explicați-ne mai clar care sunt motivele politice. Nu puteți spune motive politice fără 
să ne explicați care sunt. 
 Avram Costel: 
 Motive politice dacă mă întrebați domnul Zvâncă vă pot spune, da înaintea 
campaniei electorale de anul trecut de la președinție, domnul senator Vochițoiu a făcut un 
val în Valea Jiului împreună cu primarii și nu s-a putut practica. Dacă anul trecut trebuia să 
se mărească cu 20%, anul acesta cu 20%, suportabilitatea Văii Jiului, a populației era mai 
mică. Din păcate a trebuit să ducem anul acesta de două ori pentru a recupera mărirea de 
anul trecut. Acesta este. 
 Zvâncă Adrian: 
 Deci acum a crescut suportabilitatea populației din Valea Jiului să înțeleg? 
 Avram Costel: 
 Nu, se respectă planul de tarifare domnule Zvâncă, planul de tarifare. 
 Zvâncă Adrian: 
 Eu aveam în plan alte întrebări, o să revin la mă rog structura întrebărilor pe care am 
avut-o eu în plan. In primul rând, vreau să vă întreb domnule președinte dacă obiectul de 
activitate la APA SERV s-a schimbat în vreun fel față de ultimul statut pe care îl am eu din 
2014. 
 David Adrian Nicolae: 
 In ce sens, că nu înțeleg întrebarea. 
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 Zvâncă Adrian: 
 Păi dacă s-a transformat cumva într-o, eu știu o societate de analiză politică sau un 
partid politic sau mă rog o entitate care poate emite păreri politice. 
 David Adrian Nicolae: 
 Nu eu știu că este o societate comercială care are delegat un serviciu public. 
 Zvâncă Adrian: 
 Vă mulțumesc pentru răspuns pentru că am în față un comunicat de presă semnat 
așa sub pseudonim – biroul de presă APA SERV Valea Jiului Petroșani din 03.09.2015, 
probabil îl știți și dumneavoastră. Am avut  surpriza să văd numele Haralambie Vochițoiu de 
patru ori în acest comunicat de presă, inițial am crezut că sunt lucrări pe vreo stradă  
Haralambie Vochițoiu și nu știu eu, dar nu, din păcate e vorba de o luptă între APA SERV, 
societatea APA SERV înțeleg și domnul senator Haralambie Vochițoiu. Voi cita din acest 
comunicat de presă. 
 David Adrian Nicolae: 
 Domnule consilier, o să vă rog să fiți succint. 
 Zvâncă Adrian: 
 Voi fi cât este de necesar de succint, nu voi citi tot comunicatul, ci doar câteva 
pasaje. ”In aceste condiții, nu înțelegem demersurile inițiate acum în spațiul public de către 
senatorul Haralambie Vochițoiu altfel decât o încercare de populism ieftin, de amăgire a 
cetățenilor din Valea Jiului în special a categoriilor vulnerabile pentru care trebuiesc găsite 
soluții de sprijin.” Are legătură cu activitatea APA SERV să înțeleg, da? 
 David Adrian Nicolae: 
 Pe mine mă întrebați? 
 Zvâncă Adrian: 
 Pe dumneavoastră, sunteți președinte și să zic reprezentantul acționarului majoritar. 
 David Adrian Nicolae: 
 Nu, reprezentantul acționarului majoritar este domnul Dan Stoian, votat și de 
dumnevoastră. 
 Zvâncă Adrian: 
 Domnul reprezentant puteți să ne răspundeți? Domnul Dan Stoian dacă este.
 Tolaș Liliana: 
 Domnule consilier Zvâncă cred că dumneavoastră faceți acum mai multă politică 
decât există în comunicatul de presă. 
 Zvâncă Adrian: 
 Eu citesc... 
 Tolaș Liliana: 
 Haideți să trecem la întrebări concrete dacă aveți pentru domnul manager și nu să 
analizăm comunicatele de presă. 
 David Adrian Nicolae: 
 Doamna consilier, vă rog să nu mă faceți să vă tai cuvântul, primește cuvântul cine îi 
dau eu cuvântul astăzi. Mulțumesc. Dacă aveți o întrebare pentru domnul administrator o să 
vă răspundă, dar vă rog să le puneți toate întrebările una după alta pentru operativitate. Vă 
rog. 
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 Zvâncă Adrian: 
 Eu îmi voi permite să încerc în cadrul consiliului județean dacă nu voi duce 
întrebările în spațiul public, cum doriți, fiind vorba de APA SERV putem discuta în cadrul 
consiliului județean. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este spațiu public și în consiliul județean, în momentul de față suntem în spațiul 
public, cred că eu v-am rugat, nu v-am cenzurat sub nicio formă alocuțiunea, doar v-am 
rugat să fiți succint și să puneți toate întrebările pentru operativitate, nu pentru altceva. 
Atâta tot, deci faceți cum considerați. 
 Zvâncă Adrian: 
 Vă voi mai citi o frază din acest comunicat sau două: ”Ne exprimăm speranța că 
opinia publică înțelege situația creată și va sancționa în momentul oportun tocmai pe aceia 
care continuă să utilizeze apa electoral în Valea Jiului.” Vreau să vă spun că acest 
comunicat exact asta face, folosește apa ca și agent electoral. APA SERV Valea Jiului din 
cunoștința mea are undeva între 500 și 600 de angajați, sper că nu greșesc. Mă gândesc 
că acest comunicat este acceptat de toți acești angajați; acest comunicat are ca țintă cei 40 
de mii de consumatori ai Văii Jiului, mi se pare total deplasat și inoportun să emiți așa ceva 
sub semnătura APA SERV și cred că personal le voi cere scuze angajaților APA SERV, 
cred că probabil nu au luat cunoștință sau nu au fost întrebați legat de acest comunicat, îmi 
permit să le cer scuze personal pentru acest lucru.  
 Acum voi reveni la planul tarifar pentru că toată discuția se referă la acest plan tarifar 
și vă voi citi tot din acest comunicat de presă. Acesta spune – ”Potrivit planului tarifar 
prevăzut în contract, acționarii APA SERV aveau obligația de a aproba anual ajustarea 
tarifelor după cum urmează...” Puteți să ne explicați domnule Costel Avram unde este 
stipulată această obligație de a aproba anual, acționarii APA SERV? Din punctul meu de 
vedere, orice vot al unui acționar este voluntar și bazat pe o analiză, nu poți să transmiți 
obligația votului printr-un plan tarifar. Dacă puteți să mă lămuriți, vă rog frumos. 
 Avram Costel: 
 Da, domnul Zvâncă, s-a semnat un contract de finanțare în care APA SERV nu 
numai că primește 40 milioane, are și datorii, iar contractul de finanțare a fost semnat și 
aprobat în consiliul județean, că dumneavoastră erați numai consilier al președintelui, nu 
erați consilier județean și trebuia să știți. Deci a fost aprobat în consiliul județean. 
 Zvâncă Adrian: 
 Bun și apare în vreun act obligativitatea viitoare a acționarilor de a vota ”pentru” sau 
”împotrivă”? 
 Avram Costel: 
 Contractul de finanțare pe care dumneavoastră... 
 Tolaș Liliana: 
 Domnul Zvâncă încercați să vă informați înainte de a pune aceste întrebări care sunt 
la nivelul... , pe cuvânt. 
 David Adrian Nicolae: 
 Doamna Tolaș este ultima oară când vă fac observație. Vă rog. 
 Tolaș Liliana: 
 Părăsesc ședința, nu se poate chiar așa. Ce întrebări sunt acestea? 
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 David Adrian Nicolae: 
 Doamna Tolaș, în primul rând este nepoliticos să întrerupi oamenii, dacă suntem 
într-o dezbatere suntem într-o dezbatere, de asta ne-am adunat. Există o temă foarte 
fierbinte în județul acesta privind prețul la apă. Vreau să terminăm astăzi, avem în față toți 
cei responsabili de la APA SERV, noi reprezentăm Consiliul Județean Hunedoara, astăzi 
dezbatem tot ce e de dezbătut. 
 Zvâncă Adrian: 
 Vă spun pentru că eu nu am găsit un astfel de document ca să vă transmit și 
informația pe care nu o am. Aceasta solicit. 
 Avram Costel: 
 Contractul de finanțare pe care îl aveți în mail astăzi arată clar planul de tarifare. 
Domnul Zvâncă mai mult ce să vă spun? 
 Zvâncă Adrian: 
 Bun, deci nu există niciunde stipulată vreo obligativitate, doar în acest comunicat de 
presă semnat de APA SERV. Am înțeles. Legat de planul tarifar, ați venit și ne-ați spus și 
văd că aceasta e ideea în ultimul timp, să vă analizăm doar din punct de vedere 
managerial. Pot să vă pun întrebări în afara ariei de competență managerială asupra APA 
SERV? Vă întreb. 
 Avram Costel: 
 Nu. 
 Zvâncă Adrian: 
 Bun, atunci voi continua discuția pe canalele media, pentru că am câteva întrebări 
legat de cum vă raportați dumneavoastră ca politician la acest plan tarifar, ce poziție ocupați 
în momentul în care acest plan tarifar a ajuns, mă rog, în zona consiliului județean. 
 Avram Costel: 
 Domnul Zvâncă, cu scuzele de rigoare, vă pot spune un singur lucru, v-ați făcut 
cunoscut cine sunteți când v-ați dat demisia din PNL și vă mai faceți cunoscut acum, află 
oamenii cine sunteți dumneavoastră că puneți în discuție problema apei. In rest, sunteți un 
necunoscut. 
 David Adrian Nicolae: 
 Bun, dacă mai sunt întrebări legate de activitatea domnului director? 
 Zvâncă Adrian: 
 Dacă tot ați adus discuția legat de demisia mea din PNL, pot să vă informez precum 
știți și cum știu și colegii noștri din consiliul județean, demisia mi-am dat-o tot în urma unei 
dezbateri avută în sala mică a consiliului județean, cu privire la prețul la apă, în urmă cu un 
an. Voi continua dezbaterea în alt loc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Aș avea și eu o singură observație de făcut, e o temă pe care am mai expus-o în 
spațiul public, știu că un indicator al acestui contract de finanțare este alimentarea Fondului 
de întreținere, înlocuire, dezvoltare pentru viitoarele lucrări de investiții și de reparații la 
actuala infrastructură din bani europeni, știu că trebuie să aibă un anumit grafic de  
alimentare a acestui provizion și aș dori să ne faceți o informare, domnule director, cu 
privire la alimentarea în acest moment a IID-ului față de graficul care era propus la 
momentul semnării contractului de finanțare și o să vă rog să ne transmiteți această 
informare. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții? 
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 Ivănuș Nicolae: 
 Deci am înțeles că auditul e în curs de... 
 David Adrian Nicolae: 
 Da. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Si deoarece nu sunt mulțumit de răspunsurile primite în situația aceasta, vreau să se 
verifice și punctele ridicate către audit deci referitor la corespondența pe care o are S.C. 
APA SERV și celelalte autorități locale, inclusiv ADI Apa Valea Jiului, cu Autoritatea de 
Management începând de la derularea proiectului din luna a treia 2011 până în prezent. Vă 
mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier, s-a consemnat solicitarea dumneavoastră și o să 
procedăm. 
 Zvâncă Adrian: 
 Mai am și eu două solicitări dacă se poate, domnule președinte. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog. 
 Zvâncă Adrian: 
 Aș vrea să ni se facă o justificare a prețului de la prețul de achiziție de la Apele 
Române, prețul pe mia de metri cubi pentru că prețul pe metru cub e destul de scăzut, ar 
trebui să punem prea multe zerouri în fața lui, până la prețul de vânzare către populație, 
deci nu evoluția prețului, justificarea economică a prețului. Si aș vrea să vă mai raportez 
așa cum am stat și am tot studiat acte din jurul APA SERV, am un document – 
regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al S.C. APA SERV 
Valea Jiului Petroșani așa, și vă voi citi articolul 2, dacă-mi permiteți, sper să nu se supere 
doamna Tolaș că-i răpesc din timp. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog, nu se supără nimeni. 
 Zvâncă Adrian: 
 Societatea este administrată de un consiliu de administrație format dintr-un număr de 
3 până la 7 administratori neexecutivi. Ce s-a întâmplat? Stați că am pierdut un pic șirul. 
Mandatul administratorilor, nu, stați că am pierdut un pic șirul, dar vă voi spune pe scurt 
despre ce e vorba, în acest regulament apar patru administratori neexecutivi, în acest 
regulament; am un alt document care se numește raport semestrial semnat de cinci 
administratori, dintre care unul executiv – Costel Avram. Vreau să vă întreb între perioada 
când a fost modificat actul constitutiv și a fost introdus al cincilea administrator și momentul 
de față, în care avem un regulament de funcționare cu patru administratori neexecutivi, ce 
se întâmplă cu deciziile acestui consiliu de administrație? Din punctul meu de vedere sunt 
nule. Si ce efecte au asupra APA SERV? 
 David Adrian Nicolae: 
 Numai puțin. 
 Avram Costel: 
 Să fie clar legea spune 4 neexecutivi și un executiv. 
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 David Adrian Nicolae: 
 Un consilier județean a ridicat o problemă, o să o analizăm și vă oferim un răspuns 
în următoarea ședință de consiliu județean. Vă mulțumesc domnule consilier pentru 
observație, chiar e o temă care necesită o analiză serioasă. 
 Zvâncă Adrian: 
 Vă mulțumesc și eu. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dacă nu mai sunt alte discuții referitor la această temă, îmi cer scuze pentru 
derapajul de la punctul 5 de pe ordinea de zi, vă mulțumesc tuturor pentru atenția cu care 
ne-ați ascultat, o să vă propun să trecem la vot. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani la care 
Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 21 voturi pentru, 8 voturi împotrivă – Cărăguț Vasile, Ivănuș Nicolae, 
Pleșcan Dorina, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Gaita Doru, Staier Ioan Dumitru, 
Hirghiduși Ioan și 2 abțineri – Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin.  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 21 voturi pentru, 8 voturi împotrivă – Cărăguț Vasile, Ivănuș Nicolae, 
Pleșcan Dorina, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Gaita Doru, Staier Ioan Dumitru, 
Hirghiduși Ioan și 2 abțineri – Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin.  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani la care 
Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 21 voturi pentru, 8 voturi împotrivă – Cărăguț Vasile, Ivănuș Nicolae, 
Pleșcan Dorina, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Gaita Doru, Staier Ioan Dumitru, 
Hirghiduși Ioan și 2 abțineri – Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin.  
 
 

VI. 
 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru 
personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 

David Adrian Nicolae: 
Este vorba de transformarea unui post vacant de execuție de referent – studii medii, 

treapta IA, din cadrul Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate, într-unul de 
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economist – studii superioare, grad IA în cadrul aceluiaşi compartiment și ocuparea prin 
concurs a unui post de muncitor calificat – studii medii, treapta III, din cadrul Secţiei de 
Arheologie Sarmizegetusa. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 

Nefiind discuții, se spune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții pentru personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
Se spune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru 

personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
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VII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe 
timpul iernii 2015 -2016 pe drumurile județene. 

David Adrian Nicolae: 
  Planul prezintă toate datele referitoare la bazele de deszăpezire, punctele de sprijin 
şi de informare cu sectoarele pe care se acţionează, diferenţiate pe niveluri de viabilitate, 
sectoarele de drum ce urmează a fi apărate cu panouri parazăpezi, utilaje, depozite de 
materiale antiderapante, responsabilul bazei, personalul operativ şi de informare. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 -2016 pe drumurile județene, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune 
pe timpul iernii 2015 -2016 pe drumurile județene, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae a părăsit sala de ședință. 
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VIII. 

 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivele  de investiții Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese, km 
10+300-20+100 – rest de executat și Protecția conductei de transport gaze naturale Dn 500 
Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 
(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean Hunedoara. 

David Adrian Nicolae: 
   Lucrările la primul obiectiv au fost sistate în anul 2011, iar pentru reluarea lor este 
necesară actualizarea devizului;  pentru al doilea obiectiv, actualizarea se face în scopul 
demarării procedurii de achiziție publică pentru execuție. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru obiectivele  de investiții Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-
Govăjdia-Lelese, km 10+300-20+100 – rest de executat și Protecția conductei de transport 
gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare 
DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean 
Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele  de investiții Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-
Lelese, km 10+300-20+100 – rest de executat și Protecția conductei de transport gaze 
naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 
666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean 
Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Domnul consilier județean Ivănuș Nicolae a ieșit din sala de ședință. 
 
 

IX. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara. 

David Adrian Nicolae: 
   Se completează inventarul cu terenul cumpărat de la comuna Băcia pentru drumul 
tehnologic de acces la CMID Bîrcea, cu terenul aferent obiectivului AMFITEATRU din cadrul 
sitului arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana, cu reparațiile capitale la Secția Oncologie și 
Pasarelă de legătură la Spitalul Județean de Urgență Deva; se scot din inventar terenuri și 
clădiri ce au aparținut Scolii speciale Păclișa și au fost transmise în proprietatea publică a 
Comunei Totești. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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. 
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 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, 
pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
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X. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială 
APAPROD S.A. Deva. 

David Adrian Nicolae: 
   Prin Hotărârea nr.58/2015, Consiliul Judeţean Hunedoara a desemnat ca 
reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAPROD S.A Deva pe domnul 
Blaga Constantin. Intrucât acesta nu mai este salariat al Consiliului Judeţean Hunedoara 
din data de 09.06.2015, s-a considerat necesară numirea unui alt reprezentant în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. APAPROD S.A Deva. 
   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. 
 Domnul consilier județean Ivănuș Nicolae a revenit în sala de ședință. 

David Adrian Nicolae: 
 Pentru primele două articole este nevoie de vot secret și o să vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea reprezentantului consiliului județean. Vă rog domnul Prip. 
 Prip Ioan: 
 Aș vrea să vă fac o propunere: reprezentantul consiliului județean în Adunarea 
Generală  și anume în persoana domnului Marius Munteanu. 

David Adrian Nicolae: 
 Mulțumim. Alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă rog să se întocmească buletinele de 
vot. Luăm o scurtă pauză, după care domnul secretar va nominaliza pe rând în ordine 
alfabetică pentru exercitarea votului. 
 După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea 
voturilor. 
 (După revenirea în sală a Comisiei de validare, se reiau lucrările ședinței) 

David Adrian Nicolae: 
 Domnule consilier județean Oprișa aveți cuvântul pentru a da citire procesului-verbal. 
 Oprișa Florin: 
 In urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru revocarea 
domnului Blaga Constantin din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara 
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAPROD S.A Deva, au fost exprimate un 
număr de 30 de voturi, 29 voturi valabile și un vot nul; pentru revocarea domnului Blaga au 
fost exprimate un număr de 25 voturi pentru și 4 voturi împotrivă.  

David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc.  
 Oprișa Florin: 
  In urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
S.C. APAPROD S.A Deva au fost exprimate un număr de 30 de voturi valabile; pentru 
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desemnarea domnului Munteanu Marius au fost exprimate un număr de 28 voturi pentru și 
2 voturi împotrivă.  

David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc. Deci primele două articole au fost adoptate cu voturile așa cum au fost 
ele exprimate de domnul Oprișa. 
 Se supune la vot – vot deschis art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Se supune la vot – vot deschis art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Se supune la vot – vot deschis art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea 
Comercială APAPROD S.A. Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 

XI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.19/2015 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2015. 
 Doamna vicepreședinte Stănescu Vetuța a ieșit din sala de ședință. 

David Adrian Nicolae: 
   Din suma de 78.464,43 lei ce reprezintă cotizația aferentă anului în curs la UNCJR, 
prin Hotărârea nr.19/2015, consiliul județean a alocat doar 40.000 lei. Propunem 
modificarea Hotărârii nr.19/2015, prin majorarea sumei respective cu restul de plată de 
38.464,43 lei. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 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. 
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 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2015 privind aprobarea plății unor cotizații pentru 
anul bugetar 2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.19/2015 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 
2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 
 

XII. 
 

 
   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru obiectivele de investiții Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului 
urban neconform din Orăștie” și Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului urban 
neconform din Deva” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063. 

David Adrian Nicolae: 
   Proiectarea pentru închiderea celor două depozite neconforme a început în luna 
iunie, iar documentațiile tehnice au fost finalizate, verificate și aprobate de echipa de 
supervizare lucrări constructii Safage-Konsent. Prin urmare, propunem aprobarea celor 
două documentații tehnico-economice. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
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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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții Proiectare și execuție 
”Inchiderea depozitului urban neconform din Orăștie” și Proiectare și execuție ”Inchiderea 
depozitului urban neconform din Deva” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Sse supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru obiectivele de investiții Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului 
urban neconform din Orăștie” și Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului urban 
neconform din Deva” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
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XIII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de 
Salubrizare pentru Județul Hunedoara din cadrul Sistemului de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara. 

David Adrian Nicolae: 
Regulamentul stabileste cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de 

salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea 
serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre 
operator şi utilizator. Au fost îndeplinite prevederile legale privind consultarea publică. 

Este unul dintre pașii foarte importanți pentru proiectul Sistem de management 
integrat al deșeurilor, vă reamintesc că am aprobat studiul de oportunitate al acestui proiect, 
acest document – regulamentul de salubrizare este al doilea foarte important, urmând ca 
luna viitoare, sperăm să supunem aprobării caietele de sarcini pentru partea finală să 
spunem a implementării proiectului, respectiv delegarea serviciului de salubrizare către 
operatori regionali. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Hunedoara din cadrul Sistemului 
de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului 

de Salubrizare pentru Județul Hunedoara din cadrul Sistemului de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 
 

XIV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Documentului de poziție privind 
modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155/2013. 
 David Adrian Nicolae: 
  Pe parcursul implementării proiectului, după o nouă analiză tehnico-financiară şi de 
suportabilitate a populaţiei din  Valea Jiului,  unităţile administrativ teritoriale din această 
zonă   şi-au exprimat  intenţia de a implementa un mecanism financiar de plată pentru 
contravaloarea serviciului de salubritate prin aplicarea unei taxe speciale. După cum bine 
știți, în aplicația de finanțare era menționată ca și modalitate de colectare a taxei pentru 
serviciu un  tarif, adică operatorul încheia un contract direct cu persoana de la care urma să 
colecteze deșeurile, în schimb administrațiile din Zona IV, zona Văii Jiului, Zona IV din 
punct de vedere al proiectului nostru au optat pentru altă variantă și anume aceea de a 
folosi o taxă specială, respectiv administrația plătește contravaloarea deșeurilor ridicate de 
pe raza localității urmând a recupera această sumă prin intermediul taxei speciale. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.155/2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Documentului de poziție 
privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor 
în județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155/2013, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 
 

XV. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Statutului și Actului Constitutiv 
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA. 
 David Adrian Nicolae: 
  Se solicită actualizarea Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei, ca urmare a 
punerii în aplicare a HGR nr.742/2014, ca urmare a primirii în asociație a unui nou membru 
- comuna Romos, precum şi pentru actualizarea reprezentanţilor/ împuterniciţilor UAT 
membre în AGA. De asemenea, se propune împuternicirea reprezentantului CJH să voteze 
în numele și pe seama Consiliului Județean Hunedoara pentru actualizarea Actului 
constitutiv şi la Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST 
HUNEDOARA, în forma prevăzută în anexele nr.1 si nr.2 la proiectul de  hotărâre. 
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   Domnul consilier judeţean Oprișa 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. 
   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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Statutului 
și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST 
HUNEDOARA, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Statutului și Actului 
Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
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XVI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea limitelor unor tronsoane ale 
coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare conductă de aducțiune 
apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”. 
  David Adrian Nicolae: 
  Conducerea S.C. APAPROD S.A. Deva a solicitat consiliului judeţean modificarea 
limitelor a două tronsoane ale coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică, din  
motive de ordin juridic - litigii cu privire la dreptul de proprietate şi tehnic - condiţionalităţile 
impuse de operatorul magistralei de gaze naturale Transgaz. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea limitelor 
unor tronsoane ale coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare 
conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, 
Simeria și Deva”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea limitelor unor tronsoane 
ale coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare conductă de 
aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și 
Deva”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 
 

x 
 David Adrian Nicolae: 
 La Punctul diverse, aș dori să-i dau cuvântul domnului director al Societății 
Comerciale APA PRDO S.A. Deva pentru a ne oferi și dânsul o informare cu privire la 
majorările și evoluția tarifelor practicate de operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva. 
Nu a fost solicitată această informare de către consilierii județeni însă am considerat util 
dacă tot am discutat despre APA SERV Valea Jiului, să vedem și care sunt informațiile 
venite de la APA PROD. Vă rog domnule director. 
 Arion Victor: 
 Domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri, vă mulțumesc. După cum știți 
toate proiectele de finanțare au fost făcute cu anumite condiții, începând cu Programul 
SAMTID pe care l-am avut pe cele șase orașe, am avut un contract de delegare a gestiunii 
unde era stabilit tariful. Acest program de finanțare s-a desfășurat în perioada 2000 – 2004, 
domnul vicepreședinte Rus a fost coordonator al acestui program și știe că în contractul de 
delegare a fost acest lucru. V-am  prezentat într-o notă scurtă care este programul de 
finanțare pentru anul 2012, 2013 și 2014. Am adus aici Memorandumul de finanțare pe 
Programul ISPA care s-a desfășurat pe Programul 2003 – 2007 cu finalitate în anul 2011 și 
și atunci era vorba despre tarif. Aș vrea să vă citesc pentru că e în limba engleză, partea de 
tarife să vedem ce spuneam atunci și cu toții am fost de acord – ”Tarifele trebuie să fie 
mărite pentru a permite cofinanțarea fondurilor de coeziune anterior ISPA și a asigura 
resursele necesare pentru operare și întreținere. Pentru a fi sustenabile, tarifele trebuie să 
fie mărite gradual până la atingerea unui tarif unic de 0,69 euro pe metru cub până în anul 
2011.  Acest lucru reprezintă o creștere de 83% față de tariful actual în Deva și 75% față de 
tariful actual în Hunedoara. Ulterior, sunt necesare măriri de tarife după anul 2011 până la 
nivelul de a putea acoperi datoria la nivel realist, la limita suportabilității tuturor categoriilor 
de consumatori, rămânând în cadrul nivelurilor acceptabile, dar nu mai puțin de 4% din 
media veniturilor consumatorilor”. De ce am făcut acest lucru? Pentru că după cum bine 
știți, S.C. APA PROD a luat pentru Programul de finanțare ISPA de la unitatea financiară 
KFW germană un împrumut de 5,6 milioane euro pe care trebuie să-l rambursăm până la 
sfârșitul anului 2018. Pentru că cele două unități administrativ-teritoriale, respectiv Primăria 
Deva și Primăria Hunedoara nu au luat acest împrumut, l-a luat APA PROD și plătim anual 
începând cu anul 2014, 800 mii euro rată înapoi la KFW. Tot pentru Programul SAMTID 
plătim în jur 100 mii euro, bani pentru investițiile făcute în acea perioadă. 
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 In ceea ce privește finanțarea 2007 – 2013, înainte de a obține această finanțare, 
prin Ordinul Ministrului 217 din 08.02.2013 se face referire la ceea ce înseamnă finanțare; 
după ce spune că în temeiul Regulamentului Comisiei Europene și a Regulamentului 
Consiliului Europei din 11 iulie 2006 și face referire la toate actele și hotărârile de guvern, 
spune așa: Ordinul Ministrului mediului, pădurilor și afacerilor europene pentru aprobarea 
documentului-cadru de implementare a Programului Operațional de Mediu 2007 - 2013 și a 
Legii  500, ce a mai luat în considerare, având în vedere că prin Decizia Comisiei Europene 
s-a adoptat Programul Operațional Sectorial de Mediu de ajutor comunitar din partea 
Fondului European de Dezvoltare Regională și fonduri de coeziune, în această perioadă – 
deci în perioada 2010-2011-2012, împreună cu autoritățile locale am stabilit ce investiții 
sunt necesare. După ce am stabilit ce investiții sunt necesare, am prezentat un proiect de 
dezvoltare aprobat de Comisia Europeană, după care prin hotărârile Consiliilor Locale de la 
Deva, Hunedoara, Brad și așa mai departe, toate hotărâri care au fost aprobate la începutul 
anului 2012, s-a aprobat Planul de tarifare ca anexa 3 la acest ordin de ministru. Acest 
ordin de ministru semnat la București de către ministrul Vătășescu de atunci și Uniunea 
Europeană a adus contractul de finanțare, care prevede același lucru pentru investițiile 
noastre pentru perioada 2007 – 2013. In toate aceste lucruri, ni se spune că trebuie să 
respectăm investițiile propuse și politica tarifară, politica tarifară care până în acest an a fost 
aprobată pentru fiecare an doar cu valoarea inflației și din acest an pentru că am avut 
cheltuieli cu stațiile de epurare de la Deva, prețul canalului a crescut mai mult pentru că 
până acum noi nu am avut stații de epurare, nu am știut ce costuri avem cu stațiile de 
epurare și în acest cadru avem o creștere de tarif mai mare la canal.  
  Trebuie să spunem și următorul lucru; ne trimite ministrul fondurilor europene 
următoarea adresă – ”După cum cunoașteți în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, 
România s-a angajat să asigure conformare cu directivele europene în sectorul de apă și 
apă uzată, astfel  - și vă citesc cele trei puncte: 
− până la data de 31 decembrie 2011, conform Directivei 98 privind apa destinată 
consumului uman în ceea ce privește conținutul de amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu și pesticide din apa potabilă distribuită populației în sistem centralizat,  eu vă 
pot informa că pe aria de operare a lui APA PROD, mai puțin două localități, beneficiază de 
apă potabilă și este vorba de comuna Hărău și comuna General Berthelot, dar prin 
investițiile pe care le facem, la finalizarea acestui proiect o să aibă și aceste două localități. 
Spunem că aceste două localități nu au apă potabilă cu toate că au surse, pentru că în 
zona Hărăului datorită faptului că nu mai funcționează minele, avem conținut de fier și de 
cărbune foarte mare, iar în zona General Berthelot datorită nemaiexploatării Minei de la 
Boița avem conținut de stronțiu și în aceste condiții, cu acordul A.N.R.S.C.-ului și cu acordul 
Direcției de Sănătate Publică am declarat cele două surse ca producătoare de apă 
nepotabilă.  
− până la 31 decembrie 2015, implementarea Directivei 91 în aglomerările urbane cu 
mai mult de 10 mii de locuitori echivalenți de apă uzată  
− până la 31 decembrie 2018 trebuie să avem apă potabilă și canalizare pentru 
localitățile mai mari de 2000 locuitori. 
  Vă pot informa că localitățile Hațeg, Călan, Simeria, Deva, Hunedoara, Brad care 
sunt mai mari de 10 mii locuitori au stații de epurare performante In această toamnă pe 
Programul Operațional 2007 – 2013 o să inaugurăm și am și început probele de funcționare 
la Stația de epurare de la Călan, cei care treceți către Hațeg este la intrare cred că cea mai 



38 

 

modernă stație de epurare construită la nivelul anului 2015. Dacă aceste lucruri nu le 
îndeplinim și politica tarifară, ce se poate întâmpla? In cazul în care România nu respectă 
termenele asumate în conformitate cu Tratatul de aderare se pot aplica penalități după cum 
urmează: sumă forfetară minimă fixă de 1.809.000 euro – e clar că nu toate localitățile din 
țară au îndeplinit aceste condiții și asta o ia România din capul locului; penalități de 
întârziere pe zi care pot varia între 2165 și 130.000 euro/zi și se vor aplica unităților 
administrativ-teritoriale care nu au respectat aceste normative. Si din punctul meu de 
vedere o problemă pentru județul Hunedoara, cu părere de rău o spun, ar fi municipiul 
Orăștie pentru că nu este stație de epurare conformă. Pentru asta trebuie să facem toate 
eforturile pentru ca, cumva, să putem să accesăm fonduri pe următoarea perioadă pentru 
că municipiul Orăștie nu are stație de epurare cu treaptă terțiară adică să scoată nămolul 
uscat și o să fie probleme. In toate aceste lucruri, ne mai spune Uniunea Europeană că 
dacă ADI și spune așa – ”pentru a fi beneficiarii acestor sume, dumneavoastră v-ați asumat 
participarea la procesul de regionalizare și adoptarea unei politici unitare de tarifare. 
Această condiționalitate a fost asumată la obținerea finanțării - și v-am citit-o -  iar 
nerespectarea acesteia poate conduce la declararea neeligibilității proiectului și 
recuperarea tuturor sumelor alocate și plătite. De asemenea, ea va conduce la consecințe 
negative din perspectiva conformării la cerințele Directivelor Europene menționate și la 
suportarea penalităților aferente”. Ce vă pot informa? Că S.C. APA PROD a administrat trei 
contracte de finanțare, Programul SAMTID coordonat de către Unitatea de implementare de 
la consiliul județean, Programul ISPA, care a fost auditat de către auditorii Comisiei 
Europene și nu am obținut nicio penalitate, prin urmare este îndeplinit și acest program pe 
care trebuie să-l terminăm la sfârșitul acestui an. Ar fi păcat să nu respectăm politica 
tarifară pentru că s-au făcut investiții importante mai ales în cele două orașe Deva și 
Hunedoara. In Hunedoara dacă la începutul anului 2007 – 2008 introduceam peste 2 
milioane metri cubi de apă în municipiu, deci vorbim în spatele castelului unde era uzina de 
apă, cum îi spun ei Stația Sânpetru, la ora actuală aducem doar din sursa Râu Bărbat 470 
mii de metri cubi de apă și putem trata această apă, pierderea în Hunedoara prin investițiile 
pe care le-am făcut este undeva sub 50%. Stația de epurare de la Sântuhalm și stația de 
epurare de la Deva pentru cele două municipii ne creează o autonomie de energie electrică 
de 60% din procesul tehnologic, ba mai mult, producem și nămol, adică în jur de 4 mc. pe 
zi, nămol pentru care avem contracte cu trei fermieri din județul Hunedoara pentru 3000 
hectare. Este o mare realizare pentru noi, putem spune că și investițiile făcute de către 
Primăria Hațeg, Primăria Simeria și Primăria Brad pentru stațiile de epurare sunt 
performante și nu avem probleme.  
  Un lucru mare și cu care cred că consiliul județean actual se poate mândri este 
reabilitarea conductei de aducțiune de la Sântămărie Orlea și până la Deva și reabilitarea 
stației de tratare și sper să avem plăcerea să o inaugurăm împreună de la Sântămărie 
Orlea, o stație în care au rămas doar zidurile, în rest este complet automatizată și o să 
avem cea mai bună apă din țară, plus de asta trebuie să știm că datorită barajelor pe care 
le avem amonte de această stație și dacă nu plouă în județul Hunedoara 1000 de zile o să 
avem apă, dar mai mult, prin această aducțiune nouă pe care o aducem o să putem duce 
că pe următorul program în zona Geoagiu, în zona Ilia-Dobra, în zona Gurasada unde 
avem surse de adâncime și pe perioada de secetă nu este apă, o să avem apă. Eu cred că 
din punct de vedere al apei am făcut tot ce se poate face, ați făcut dumneavoastră 
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autoritățile locale, astfel încât să avem o sursă de apă, transport și colectare. Ar fi păcat să 
nu aprobăm tariful. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumim domnule director. Vă rog dacă sunt întrebări pentru domnul Arion. 
 Tolaș Liliana: 
 Domnule președinte, dați-mi voie, nu pot să nu-l felicit pe domnul director Arion și 
dacă am fi început ședința cu această informare, cred că toată lumea ar fi înțeles totul de la 
bun început, de ce trebuie să aplicăm această politică de tarifare. Mulțumesc. 
 Arion Victor: 
 Imi cer scuze, ar mai trebui să fac o completare, suntem în proces de finalizare a 
asistenței tehnice pentru finanțarea 2014 – 2020, avem investițiilor prioritare trimise la toate 
localitățile mai mari de 2000 locuitori, începând din luna noiembrie o să începem 
proiectarea pentru extinderea rețelelor acolo unde sunt și pe acest program mai avem doar 
o stație de epurare care o facem, în localitatea Dobra pentru că ea este peste 2000 
locuitori, o să avem tot ce ne trebuie. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumim. Vă urăm domnule director mult succes în continuare. Consider că APA 
PROD are îndepliniți parametrii optimi în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, 
sunt mici probleme în zona Bradului cu anumite lucrări și am dori să vă facem și o solicitare 
în acest sens – există anumite zone, după cum arăta și domnul consilier Oprișa și mai mulți 
consilieri din zona Bradului, în care se circulă foarte greu și o să vă solicităm să luați măsuri 
urgente, nu cred că este un efort extraordinar pentru cei care construiesc acolo să asigure 
în acest timp ploios traversarea zonelor cu lucrări în mod lejer. 
 Arion Victor: 
 Miercuri am avut o întâlnire cu domnul primar de la Brad și am stabilit un grafic pe 10 
zile cu prioritățile strada Lunca, Horea și așa mai departe și cu inginerul. Este foarte 
adevărat că în Brad avem probleme mai deosebite, dar trebuie să ținem cont de faptul că 
proiectul de la Brad este cel mai mare proiect, pentru că Bradul a avut doar 30% rețea de 
canalizare spre deosebire de alte orașe, plus geografia Bradului este un pic mai altfel decât 
a altor orașe, pentru că avem multe dealuri, străzi înguste. 
 Eu aici aș face un apel că ne străduim împreună cu inginerul să terminăm montarea 
de rețele de apă și canal, pentru că scopul acestui proiect este montarea rețelelor de apă și 
canal și este foarte adevărat că și noi spunem la minister că avem presiuni de la primării să 
reabilităm străzile și ei spun așa – scopul acestui proiect este ca lumea să aibă apă și canal 
98%, lucru care se face o dată la 100 de ani pentru că rețelele montate acum au o durată 
de viață de 80 de ani datorită materialelor și discutăm și noi cu constructorii și ne spun – 
domnule, nu pot veni doar cu finisorul doar pe 30 metri, pentru că aceste rețele se fac cu 
probe de presiuni, cu inspecții de la Inspecția în construcții și până aceste acte nu sunt 
încheiate nu putem face plata. Trebuie să mai știți și următorul lucru – dacă pe o rețea, pe 
stradă este montată rețeaua de apă și canal noi îi plătim constructorului doar 50%; când 
avem procesul-verbal de recepție de asfaltare care înseamnă din valoare doar 10%, plătim 
celălalt 50%. Noi am luat acum o lună declarații notariale de la toți constructorii că termină 
aceste lucrări, ne-am luat o marjă pentru câteva lucrări de la Brad să le fazăm și să le 
terminăm până în aprilie. Din discuțiile cu ministerul, acest program se termină în 16 iulie 
2016, ținând cont ce am pățit pe ISPA că am prelungit pe doi ani, credem că nu o să avem 
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penalități. Important este pentru noi să facem lucrările și să nu avem penalități, noi și 
autoritățile locale. 
 David Adrian Nicolae: 
 Bun, solicitarea noastră era de a asigura pe cei care traversează aceste zone cu 
lucrări zi de zi, domnul Bârea a făcut solicitări în diferite rânduri, nu vrem să urgentăm sau 
să interveniți dumneavoastră în procesul tehnologic, ci doar de a asigura acolo unde,      
într-adevăr datorită condițiilor meteorologice sunt probleme deosebite, să asigurăm o 
minimă decență. 
 Arion Victor: 
 Si trebuie să mai înțelegem că constructorul trebuie să aducă la starea inițială. 
 David Adrian Nicolae: 
 Bun, aceasta e vorba de finalitate, eu v-am solicitat o chestiune punctuală acum. 
 Arion Victor: 
 Stiți de ce? Dacă acolo a fost stradă de piatră și pământ în starea inițială, tot piatră și 
pământ va fi, nu asfalt. 
 Bârea Vasile: 
 Eu aș propune domnului director, având în vedere că are acces mai ușor la 
televiziunea Hunedoara HD care se prinde la Brad, să vină să explice dumnealui aceste 
lucruri, pentru că cetățenii vor înțelege și eforturile pe care le face APA PROD și modul în 
care se va rezolva această problemă în perioada următoare. Există deja o situație 
conflictuală acolo între cetățeni și eu știu, cei care reprezintă APA PROD, sunt dirijați către 
APA PROD și e bine ca de la dumnealui să audă, prin mijloacele puse la dispoziție, care 
este modul de rezolvare și în ce perioadă se va rezolva această problemă. Sunt convins că 
treburile se vor rezolva. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier. Vă rog, dacă sunt alte intervenții? 
 Băbău Valeriu: 
 Aș vrea și eu să adresez o întrebare domnului director general. Având în vedere 
discuțiile repetate care le-am avut legate de alimentarea cu apă brută a stației de tratare a 
apei în vederea potabilizării de la Sântămărie Orlea, dânsul mi-a confirmat că în proiectele 
viitoare de investiții pe surse proprii sau pe finanțări europene va lua în considerare și o 
alimentare de rezervă din Lacul de la Păclișa. Dacă în proiectele viitoare ale APA PROD a 
fost luat în considerare acest lucru, având în vedere importanța deosebită a stației de la 
Sântămărie Orlea? Mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier Băbău, vă rog domnule director. 
 Arion Victor: 
 Da, discuțiile le-am avut, dar cu nicio gândire în acest sens sau cu nicio variantă în 
acest sens nu am putut să-i convingem pe cei de la Comisia Europeană, pentru că ei ne 
spun – aveți o sursă. O sursă alternativă ar trebui să avem o sursă de puțuri, nu din aceeași 
sursă, că noi avem, de fapt, noi cerem două moduri de alimentare datorită faptului că lacul 
de la Sântămărie Orlea s-ar putea ca dumneavoastră să-l curățați și noi să nu mai putem să 
preluăm apă de acolo. 
 Băbău Valeriu: 
 Nu e vorba de curățenie, e vorba strict de incidente sau avarii, nu avem noi probleme 
legate de a nu vă putea asigura alimentarea, e vorba de incidente sau avarii nu de dorințe 
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de curățire, lacul de la Hațeg nu va fi curățat niciodată pentru că mai are două lacuri în 
amonte care asigură partea de colmatare, deci nu sunt probleme de curățenie, nu sunt 
probleme de a nu asigura apa, singurul lucru care noi l-am discutat amândoi este un 
eventual incident sau avarie la unul din diguri și atunci pe surse proprii 5 kilometri de 
conductă între stația de tratare și lacul de la Păclișa nu este o problemă având în vedere că 
Păclișa dispune de priza de apă pentru asemenea lucrări. 
 Arion Victor: 
 Numai atât vreau să spun, noi avem contract cu Apele Române, care trebuie să 
furnizeze apa brută. In cazul în care există o avarie, așa cum spuneți dumneavoastră, 
Apele Române  sunt cei care trebuie să-mi găsească sursa alternativă în cazul acesta sau 
să plătească disconfortul. Sunt multe discuții pe acest lucru, dar furnizorul de materie primă 
numită apă brută sunt Apele Române și, după cum știți ei  și-au pus contor dincolo de 
gardul nostru. 
 Băbău Valeriu: 
 Cât la sută ești sigur că ți-o asigură? 
 Arion Victor: 
 Eu în fiecare an îmi fac necesarul de apă și el îmi face un contract de angajament; 
dacă știți în țările de dincolo fiecare locatar își cere o cantitate de apă, 100 metri cubi, dacă 
eu consum 120 metri cubi nu plătesc mai puțin, plătesc mai mult pentru că am cerut 
furnizorului de apă brută mai multă apă decât și-a programat. Probabil că așa va ajunge și 
la noi. Dacă ați văzut au apărut la dumneavoastră niște fluturași care spun de autocitiri, dar 
nu acesta este scopul final. Scopul final este să avem o relație corectă între noi și 
beneficiari, adresă și tot ce trebuie, lumea să înțeleagă ce se întâmplă și modificarea Legii 
241 cu Legea 224 din 26.07.2015 și modificarea Legii 51 face ca relațiile contractuale de 
apă să fie mai clare și toată lumea să înțeleagă că și noi suntem serviciu de utilități. Noi în 
această perioadă suntem monitorizați printr-un serviciu de benchmarking a tuturor 
indicatorilor, în care ne analizează pierderea de apă, numărul de personal, cheltuiala de 
energie, astfel încât să fim eficienți și probabil că într-o perioadă de câțiva ani, acest 
operator regional pe nivel județ o să fie niște operatori regionali, mie îmi pare foarte rău că 
în județul Hunedoara suntem trei, că dacă am fi fost unul cu 500 mii de locuitori puteam noi 
să luăm pe Alba. 
 Băbău Valeriu: 
 Cu sediul la Petroșani? 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog. Mulțumesc frumos, domnule director, ați extins raportul dumneavoastră. Aș 
vrea să nu transformăm această dezbatere într-o prezentare foarte elaborată a APA PROD 
și să întrebăm și să răspundem punctual. Vă rog domnule Zvâncă. 
 Zvâncă Adrian: 
 In informare ne-ați trecut tarifele, dar nu ați trecut dacă sunt sau nu cu TVA. 
 Arion Victor: 
 Noi le trecem cu TVA, doar la agenții economici. 
 Zvâncă Adrian: 
 Am înțeles, tocmai voiam să mă lămuresc cu acest lucru pentru că doamna Tolaș tot 
spunea că nu înțeleg planul tarifar. Deci la Deva 6,31 cumulat cu TVA, da? Am calculat 
bine, nu? 
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 Arion Victor: 
6,31 plus cu TVA. Imi cer eu scuze, eu am greșit, în planul de tarifare fără TVA sunt 

prețurile. Ajungem undeva aproape de 8 lei după aplicarea aceasta. Problema este așa, noi 
trebuie să înțelegem că APA PROD are 12,6 milioane euro de rambursat și cofinanțarea 
noastră a fost de 1%, alte societăți din țară au 16%, altele au 0 și în funcție de asta tarifele 
se depărtează dar la nivel de țară nu vom depăși, suntem undeva pe locul 32 cu tarifele din 
țară acum, nu vom depăși 8 lei pentru că ceea ce discutam,  suportabilitatea se analizează 
în fiecare proiect de finanțare și eu și cu domnul Rus știm, atunci și cu domnul Gligor, când 
am analizat ISPA, străinii au venit și au văzut că la Hunedoara există o populație 
defavorizată care ar trebui să primească o subvenție, la nivelul țării s-a analizat chestia asta 
și cei care sunt în mediile politice s-au gândit la un ajutor de stat pentru România, cu care 
Uniunea Europeană nu a fost de acord și se discută acum o subvenție la nivelul local, 
pentru că problemele care sunt în județul Hunedoara sunt în toate județele. Noi ne-am 
întâlnit vineri cu colegii de la Arad și de la Timișoara pe Regiunea Vest, cât sunt ei de 
bogați tot sunt probleme în unele zone din Arad și Timiș. 
 David Adrian Nicolae: 

Mulțumesc domnule director. Domnul Gaita? 
Cazan Agripina: 
Domnule președinte dacă se  poate o întrebare scurtă și punctuală. 

 David Adrian Nicolae: 
Da, vă rog. 
Cazan Agripina: 
Aș vrea să-l întreb pe domnul director dacă în proiectul pe perioada imediat 

următoare se are în vedere și înlocuirea conductelor de apă în orașul Geoagiu, pentru că 
acolo este o problemă, conductele sunt foarte vechi, sunt foarte dese întreruperile de apă. 
Cred că domnul director cunoaște acest aspect. 
 Arion Victor: 
 Da, avem și vă rog să mergeți la primărie sau dacă nu veniți la noi și vă dăm 
kilometri de rețea pe care îi vom înlocui; împreună cu autoritatea publică locală, vom stabili 
pe ce străzi, pentru că proiectele europene se fac doar pe domeniul public și pentru aceasta 
unitățile administrativ-teritoriale trebuie să aibă actualizat PUG-ul. Din păcate, cred că lucrul 
acesta nu e realizat de către toate primăriile. 
 David Adrian Nicolae: 
 Deci e vorba de Planul Urbanistic General a localităților, condiție premergătoare 
obligatorie oricărei investiții europene. 

Cazan Agripina: 
 Am înțeles, dar necunoscând acest aspect la Geoagiu, sunt probleme pentru că 
oamenii merg și întreabă la administrația locală, de acolo li se spune că responsabil este 
consiliul județean prin APA PROD. Acum voi ști să dau informația corectă. 
 David Adrian Nicolae: 
 Chiar vă mulțumesc că ați ridicat această problemă, acum avem ocazia să o 
lămurim. Mulțumesc doamna consilier. 
 Arion Victor: 
 Trebuie spus că investițiile în apă și canal se fac din două surse: surse de fonduri 
nerambursabile și bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale. APA PROD întreține 
și exploatează, nu face, doar dacă din redevența când nu va mai avea rate de dat înapoi, 
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normal redevența trebuie întoarsă către operator și indicat de autoritățile administrativ-
teritoriale ce investiții în apă și canal se fac. Deocamdată o mâncăm pe rate. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări pe marginea acestui subiect? Dacă nu, îi 
mulțumim domnului director pentru prezentare. 
 Arion Victor: 
 Si eu vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Era să transformăm ședința de consiliu județean într-un seminar pe fonduri europene 
de apă și canal, dar am reușit și am evitat acest aspect. 
 Gaita Doru: 
 Aș avea și eu o altă intervenție. 
 David Adrian Nicolae: 
 Da, vă rog domnule Gaita. 
 Gaita Doru: 
   Domnule președinte, stimați colegi, aș aduce în atenție câteva considerente pentru 
îmbunătățirea circulației rutiere și implicit a dezvoltării tuturor zonelor județului. Menționez 
că toate cele ce le voi prezenta au fost discutate dar consider întârzieri notabile. E vorba în 
primul rând de proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării 
documentației tehnico-economice pentru obiectul de investiții ”Conectare rutieră a 
municipiilor Deva și Hunedoara la tronsonul de autostradă Deva-Orăștie”, anul trecut s-a 
aprobat  faza studiu de fezabilitate și în nota de fundamentare s-a arătat clar și s-a 
constatat că municipiul Deva și municipiul Hunedoara nu sunt racordate la traseul 
autostrăzii Deva-Orăștie, acest fapt aducând prejudicii substanțiale dezvoltării durabile a 
acestor zone. Construirea tronsonului de autostradă Deva-Orăștie ca ”variantă de ocolire” 
Deva-Orăștie la standard de autostradă” exclude conectarea a două municipii de rang II la 
culoarul IV Pan European, producănd un dezechilibru major pentru economia, turismul, 
transportul rutier al întregii zone, având în vedere că tronsonul de autostradă știm că are 
doar trei ieșiri care nu sunt benefice nici Devei și nici Hunedoarei. Nu mai știu ce s-a 
întâmplat cu acest lucru și aș vrea până la ședința viitoare a informare exactă a viziunii 
acestei probleme. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier. S-a notat o să fiți informat în scris și o să rog colegii 
de la tehnic să facă o prezentare. 
 Gaita Doru: 
 Da și să vedem și ce putem face. 
 David Adrian Nicolae: 
 O parte din discuție o putem face acum, dar consider că ar fi util să o facem data 
viitoare. 
 Gaita Doru: 
 Da consider că este ora înaintată și documentat să primim în scris să vedem ce 
facem. 
 David Adrian Nicolae: 
 Corect. 
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 Gaita Doru: 
A doua – discutăm de tronsonul de modernizare a drumului județean 687K Silvașu 

de Sus –Silvașu de Jos -Mănăstirea Prislop. Aș dori scurt, tot până data viitoare, să vedem 
măsurile care s-au luat pentru a fi posibilă efectuarea unui comerț civilizat și a nu periclita 
sănătatea publică a pelerinilor, a locuitorilor din zonă, lucru care l-am expus pe larg aici și al 
doilea să obținem un grafic de execuție a lucrărilor. 
 David Adrian Nicolae: 

Graficul de execuție a lucrărilor vi-l pot oferi eu după ședință imediat ca să-l vedeți, 
este vorba de o lucrare întinsă pe 20 de luni, proiectarea are 4 luni, restul pentru execuție. 
 Gaita Doru: 

Cred că merită urmărit și de către noi. 
 David Adrian Nicolae: 

Fiți convins că e urmărit. 
 Gaita Doru: 

Un alt punct legat de primul este modernizarea drumului județean 687M legătura de 
la Cinciș, de la km.1+100 – 3+300 deci 2.200 de metri, care l-am mai discutat aici, 
deasemenea aș vrea un grafic de execuție și pe el. 
 David Adrian Nicolae: 

Imi cer scuze că v-am întrerupt, nu putem discuta de un grafic de execuție pentru că 
de abia luna trecută am prins o parte din banii necesari din bugetul județului Hunedoara 
pentru a demara procedura de achiziție publică a lucrărilor. 
 Gaita Doru: 

Domnule președinte, un grafic de execuție nu înseamnă numai un grafic de execuție 
a lucrărilor, ci de la zero. 
 David Adrian Nicolae: 

De aceasta v-am cerut scuze că v-am întrerupt, nu ați apucat să spuneți grafic de 
execuție a investiției. 
 Gaita Doru: 

Nu, un grafic de execuție. Graficul de execuție cuprinde totul. 
 David Adrian Nicolae: 

Da o să vă prezentăm atunci un plan. 
 Gaita Doru: 

Dacă tot am intrat în dialog, pentru că în momentul în care am spus aici de la acest 
microfon că trebuie în anul acesta, am fost luat undeva așa, de către domnul președinte de 
ședință de atunci – domnule am spus că în două luni îl terminăm; nu aș vrea să ne mai 
hazardăm că ne aud și alții și ne întreabă: bă, voi sunteți serioși când spuneți că în două 
luni îl terminați? Evident că nu se putea. 
 David Adrian Nicolae: 

In regulă, am înțeles solicitarea dumneavoastră. 
 Gaita Doru: 

Da ar mai fi un punct, am solicitat drumul 668A, care a fost cuprins într-o anexă a 
unei hotărâri, porțiunea de câțiva kilometri 4+2, e vorba de Boșorod-Luncani 4 kilometri și 
Bățălari-Chitid 2 kilometri, solicitare care a fost făcută, a fost pe ordinea de zi, nu știu de ce 
s-a retras sau nu s-a luat în seamă. 

Ultima problemă, tot în legătură cu circulația, aș vrea să vă supun atenției tronsonul 
Hunedoara – Sântuhalm, tot drum județean, se modernizează, e foarte bun, are patru benzi 



45 

 

de circulație pe majoritatea drumului e restricționată, cam pe 80%, circulația la 50 km. la 
oră. Vreau să vă spun că acest 50 la oră nu se respectă, dacă facem o analiză și propunem  
pentru că pe 70% sau 80% nu sunt locuințe, nu sunt case și azi-dimineață când am venit 
erau două radare pentru restricționarea de 50 la oră vă spun că toată lumea ori se 
semnalizează ori când nu este, se merge cu 100 la oră și aș face o propunere de 70 
km./oră și vă spun că atunci aș fi de acord și cu radare și cu restricționare și se va respecta. 
 David Adrian Nicolae: 

Da, noi am mai avut o discuție pe tema aceasta, cred că limita de viteză de 50 
km./oră impusă are două componente, pe lângă cea de siguranță publică evidentă că e în 
concordanță cu legislația în vigoare, mai avem o componentă acolo s-au efectuat lucrări; 
avem pe lângă restricția aceasta de viteză și o restricție de tonaj la 5,5 tone pe osie și o 
recomandare să spunem mai neoficială, dar legală desigur de a circula pe o anumită parte 
a carosabilului cu utilajele care ajung spre maximul acestei sarcini. Dacă este solicitarea 
dumneavoastră, putem să inițiem o procedură împreună cu poliția. 
 Gaita Doru: 

Aceasta este rugămintea, să analizăm toți cei 12 kilometri, să vedem care sunt 
porțiunile. 
 David Adrian Nicolae: 

Deci vom analiza solicitarea dumneavoastră deopotrivă din punct de vedere al 
siguranței publice, analiză făcută  de către Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara și 
totodată, o să rugăm departamentul tehnic să ne dea o soluție. 
 Gaita Doru: 

O reanalizare pe zona kilometrajelor de circulație care se impun. 
 David Adrian Nicolae: 

Sigur și veți avem o concluzie până la ședința următoare. 
 Gaita Doru: 

Mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 

Mulțumesc și eu domnule consilier. Vă rog, dacă mai sunt și alte teme de dezbatere? 
Dacă nu, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru participarea la ședință, pentru răbdarea de a 
asculta toate cele expuse astăzi, vă urez mult succes în activitățile dumneavoastră și ne 
vedem la următoarea ședință. La revedere. 
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