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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  29 noiembrie  2013,  ora 11,00  cu ocazia ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Moloț Mircea Ioan. 

La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan – vicepreședintele Consiliului Județean 
Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian 
Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, 
Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui 
Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rudeanu Mihail Nicolae, , Stănescu Vetuța, Stoica 
Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana,  Zvîncă 
Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. 

Lipsește motivat de la ședință domnul vicepreşedinte Rus Ioan. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 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. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (32), potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal 
constituită.  Vă informez că domnul vicepreşedinte Rus Ioan este în concediu. 
 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 7 
noiembrie 2013 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 (32). 
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 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul 
Județean Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Băcia, în vederea realizării unui obiectiv 
de interes județean; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului ”Clădire gospodărie anexă” 
(construcție și teren aferent) din domeniul public al Județului Hunedoara și din 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice din 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean; 
6. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume 
în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2013; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara;  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș; 
10. Proiect de hotărârea privind modificarea programului de întreținere și reparații 
drumuri și poduri județene; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, precum și a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”, precum și a 
cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia 
Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa Romaniei”; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Fundaţia 
Children′s Aid Foundation; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia 
Misionar Umanitară Maranatha Hunedoara; 
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 



3 
 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor 
publice județene de către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 
tone; 
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 
autoutilitarele ce deservesc ”Sistemele mobile de cântărire a transportatorilor rutieri”; 
19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.111/2013 privind aprobarea participării Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei Producătorilor de 
Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu 
Asociaţia „Pro Straja”, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile pentru 
modernizarea şi dezvoltarea Staţiunii Straja; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de soluționare a 
contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de soluționare a 
contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
23. Diverse. 
 In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rugăm  să 
aprobaţi completarea  ordinii de zi cu: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa localitatea Săcel, comuna 
Sântămărie Orlea” la faza studiu de fezabilitate și Proiect de hotărâre privind 
modificarea Actului constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, care să fie 
supuse dezbaterii după punctul 20 din ordinea de zi; 

- Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în 
Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST 
HUNEDOARA” și Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani, 
care să fie discutate ultimele, deoarece ca și proiectele de hotărâre de la punctele 21 și 
22 din ordinea de zi necesită vot secret. 

Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 
 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi cu 
completarea propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

I. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare dintre 
Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Băcia, în vederea realizării unui 
obiectiv de interes județean. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 Coltescu Marin 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 aprobarea acordului de 
colaborare dintre Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Băcia, în 
vederea realizării unui obiectiv de interes județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare 
dintre Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Băcia, în vederea 
realizării unui obiectiv de interes județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

 
II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului ”Clădire 
gospodărie anexă” (construcție și teren aferent) din domeniul public al Județului Hunedoara 
și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva 
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 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 trecerii 
imobilului ”Clădire gospodărie anexă” (construcție și teren aferent) din domeniul public al 
Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul 
public al Municipiului Deva și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului ”Clădire 
gospodărie anexă” (construcție și teren aferent) din domeniul public al Județului Hunedoara 
și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva 
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

III. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru  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 Coltescu Marin 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre. 
  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 2013, 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 rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice 
din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru  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 Coltescu Marin 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: 
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre.  
  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 2013 ale 
unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, 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? 
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- 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). 
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții 
publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes 
județean. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
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 Domnul consilier județean Coltescu Marin 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre.  
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor 
publice de interes județean, 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). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de 
interes județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul Județului Hunedoara 
a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor 
de Iarnă 2013. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul 
Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în 
perioada Sărbătorilor de Iarnă 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul Județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada 
Sărbătorilor de Iarnă 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

VII. 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Gaita Doru  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. 
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Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

VIII. 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 

 Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

IX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 

 Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

X. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărârea privind modificarea programului de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 hotărârea privind modificarea 
programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărârea privind modificarea programului de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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XI. 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, precum și a 
cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin 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 aprobarea proiectului 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, precum 
și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional 
Sectorial Mediu, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, precum și a 
cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

XII. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”, precum 
și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional 
Sectorial Mediu. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin 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 aprobarea proiectului 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea 
Jiului)”, precum și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului 
Operațional Sectorial Mediu, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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 Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”, precum 
și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional 
Sectorial Mediu, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

XIII. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 
colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi 
Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa Romaniei”. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin 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 aprobarea încheierii 
Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa Romaniei”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 

colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi 
Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa Romaniei”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

XIV. 
 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 
colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi 
Fundaţia Children′s Aid Foundation. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin 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 aprobarea încheierii 
Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara şi Fundaţia Children′s Aid Foundation, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 
colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi 
Fundaţia Children′s Aid Foundation, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

XV. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 
colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi 
Asociaţia Misionar Umanitară Maranatha Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin 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 aprobarea încheierii 
Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara şi Asociaţia Misionar Umanitară Maranatha Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 31 voturi pentru și o abținere – Gaita Doru. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 31 voturi pentru și o abținere – Gaita Doru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 

colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi 
Asociaţia Misionar Umanitară Maranatha Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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XVI. 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  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 atribuirea unor licențe 
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate speciale, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

XVII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea 
drumurilor publice județene de către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare 
de 5,5 tone. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Gaita Doru  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. 
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 Toma Florian: 
 Domnule președinte, în urmă cu câteva luni de zile când consiliul județean adopta 
Hotărârea nr.121 prin care se instituiau aceste taxe speciale pentru utilizarea drumurilor 
județene, noi, cei din grupul consilierilor județeni ai Partidului Democrat Liberal susțineam 
cât de nefundamentat era acel proiect de hotărâre de consiliu județean și cât de 
nejustificate și neoportune erau acele tarife stipulate în respectivul proiect, respectiva 
hotărâre de consiliu județean. Astăzi, prin propunerea pe care dumneavoastră ne-o faceți 
de a modifica acea hotărâre de consiliu și a modifica prevederile respectivului regulament 
ne arată câtă dreptate aveam atunci, având în vedere că printre propunerile dumneavoastră 
se regăsește reducerea la jumătate, iar, în unele cazuri, chiar de zece ori a tarifelor propuse 
prin acel proiect de hotărâre de consiliu județean devenit hotărâre mai târziu. Noi, cei din 
grupul consilierilor PDL, vrem să venim în atenția consiliului județean cu un amendament în 
sensul de a elimina articolul 1, iar articolul 2 să devină 1, iar articolul 3 să devină articolul 2. 
Suntem astfel consecvenți poziției pe care am adoptat-o la vremea respectivă întrucât 
considerăm și astăzi, așa cum am considerat și atunci, că aceste taxe speciale chiar dacă 
ele sunt introduse pe o perioadă limitată de timp – 24 luni sunt nejustificate și argumentele 
noastre se referă în primul și în primul rând la faptul că în acest for am adoptat Hotărârea 
nr.197 în luna septembrie prin care instituiam niște restricții de tonaj pe 37 de porțiuni de 
drumuri județene, restricția de tonaj înseamnă interzicerea accesului pe porțiunile de drum 
respective cu un tonaj ce depășește ceea ce este stabilit pe sectorul respectiv de drum, iar, 
mai nou, Guvernul României, prin Ordonanța de urgență 102 care modifică Codul fiscal, a 
introdus o serie de modificări care vin și grevează și mai mult asupra transportatorilor, în 
sensul că s-au majorat accizele pentru combustibil, ba mai mult chiar s-a introdus o taxă de 
7 eurocenți care - după cum ne garatează Guvernul României - este direcționată în mod 
expres spre întreținerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere. Din acest motiv, în opinia 
noastră, aceste taxe suplimentare nu-și mai regăsesc locul pentru că și așa economia 
gâfâie de atâta povară fiscală, iar transportatorii sunt sufocați. Până la urmă au dreptate 
cetățenii, alegătorii noștri să ne urască pe noi politicienii pentru că avem darul de a distruge 
tot ceea ce atingem, despre industrie ce să mai vorbim, agricultura este la pământ, iar 
astăzi venim și îngropăm și sectorul transporturi. Acesta e motivul pentru care noi supunem 
atenției consiliului județean amendamentul nostru în sensul de a elimina articolul 1, iar prin 
eliminarea sa, desigur, că se elimină întreg regulamentul și întreaga taxă care este pusă pe 
transportatorii din România sau cei care tranzitează județul Hunedoara și utilizează 
drumurile județene. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc domnule consilier. Altcineva? Domnul vicepreședinte Tiberiu Balint. 
 Balint Tiberiu Ioan: 
 Mulțumesc, domnule președinte. In primul rând, aș vrea să vă spun că deși clamați 
că sunteți consecvenți nu sunteți consecvenți și asta rezultă din declarațiile dumneavoastră, 
oricine dorește poate consulta stenograma ședinței în care s-a aprobat acest regulament în 
care dumneavoastră ați fost împotrivă și în care nu făceați referire la cuantumul taxelor, ci 
erați împotriva aprobării acestui regulament. Mai înainte ați spus că v-am dat dreptate 
reducând taxele, v-ați contrazis singuri ori sunteți împotriva regulamentului ori ați avut 
dumneavoastră dreptate și noi v-am dat dreptate reducând taxele. Asta e deja o 
contradicție în termeni pe care probabil că nu ați sesizat-o. 
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 In al doilea rând, vreau să vă spun că prezentul regulament permite, contra unei 
taxe, accesul pe drumurile județene și a unor autovehicule care sunt încărcate peste limită, 
ceea ce până acum era sancționat cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei, azi e permis în 
anumite cazuri și doar achiziționându-și aceste autorizații de la consiliul județean. Anularea 
acestui regulament cred că nu contravine cetățenilor care v-au votat pentru că vreau să vă 
spun că v-au votat și cetățenii care locuiesc în proximitatea drumurilor județene și ale căror 
case se cam strică din cauza acestui transport în afară de drumurile pe care transportatorii 
le folosesc și care se deteriorează datorită depășirii masei autorizate în cazul acestor 
transporturi și fac referire directă la drumurile care au fost folosite de către constructorii 
autostrăzii, pe segmentul între Soimuș și Orăștie. Cred că ar trebui să mergeți să-i întrebați 
pe acei cetățeni ce părere au despre depășirea maselor autorizate și atunci poate că v-ați 
face o imagine mai directă. Incă un lucru mă frapează, la dezbaterea pe care am făcut-o cu 
transportatorii, dumneavoastră nu ați fost prezent așa că părerile pe care transportatorii le 
au nu aveți de unde să le știți și clamați că sunteți oamenii care reprezintă transportatorii. 
Prin acest regulament nu se va duce la distrugerea și a transportatorilor, ci acest 
regulament face ordine pe drumurile județene, ordine care există și în mai multe județe și 
care de o vreme există și în județul Hunedoara prin activitatea Autorității județene de 
transport. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Altcineva dacă mai dorește? Vă rog domnule consilier Gligor. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Da, domnule președinte, stimați colegi constat că există o confuzie asupra 
obiectivelor pe care ni le stabilim în cadrul consiliului județean. S-a discutat despre o lipsă 
de consecvență, nu, chiar e consecvență, pentru că a veni astăzi și a reduce un cuantum 
de taxă contestată la momentul respectiv de zece ori înseamnă că dai dreptate că nu a fost 
în regulă celui care susținea la început că nu așa trebuie procedat. Aș vrea să ofer o altă 
perspectivă asupra acestei probleme, dar cred că nu există exclusivitatea discuțiilor cu 
transportatorii doar într-o ședință pe care nu  știu, nu am avut cunoștință când s-a 
desfășurat, ele pot continua, comunicarea poate fi continuă, firmele de transport cărora noi 
le inducem din nou taxe au un rol bine definit în economia județului nostru, ei generează și 
plătesc multe alte taxe pentru buna funcționare a administrațiilor fie locale, fie județene, fie 
naționale și noi ca și instituție a consiliului județean avem obligația de a asigura o bună 
infrastructură, adică dacă ne limităm doar să spunem ei trebuie să plătească în plus că 
uzează drumul pe care circulă o să mă aștept, după descentralizare, că o să punem taxe și 
elevilor că uzează mobilierul școlar în logica aceasta. Nu taxele sunt multe, perioada e 
dificilă și din discuții cu cetățenii, cu mulți primari pe teritoriul căror administrații trec drumuri 
județene există o nemulțumire privind eficiența folosirii la întreținerea drumurilor județene a 
bugetelor actuale, nemajorate cu alte venituri pe care cu greu transportatorii le-ar putea 
achita. Eu spun ce aud de la transportatori, nu vom putea plăti aceste taxe   și vom intra 
într-o situație extrem de dificilă. Cred că pot fi crezuți pe cuvânt întrucât ei plătesc azi TVA, 
plătesc accize pe combustibil, plătesc taxe pe locurile de muncă create, cred că ar fi 
obiectivul și obligația noastră de a întreține mai eficient și vine sezonul de iarnă, în vechiul 
sezon în anul precedent a fost o nemulțumire evidentă asupra modului în care s-au 
întreținut drumurile județene atunci când au fost ninosori; aceasta e o realitate și cred că ar 
fi extrem de interesantă o analiză a modului în care se face întreținerea și a eficienței 
folosirii banului alocat pentru întreținerea drumurilor județene, aceasta ar fi o analiză 
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necesară dar ce spun eu e  o altă perspectivă, se va supune la vot, mă adresez colegilor și 
ar mai fi încă un aspect dacă - și aici mă adresez serviciului juridic din aparatul propriu - 
transportatorii ce vin din alte județe și nu generează venituri aici, practic își extrag venituri 
de aici, da această hotărâre ar fi pertinentă. Găsim o soluție juridică? Dau un exemplu 
concret aici, mă refer la transportatorii de lemn din județul Hunedoara, cei ce explotează 
astăzi lemnul se plâng de o situație economică extrem de dificilă, o dată datorită creșterii 
prețului masei lemnoase pe picior și a carburantului, două costuri foarte ridicate pentru ei, 
mai mult am văzut în hotărâre o formulare de genul se referă la cei ce transportă produse 
balastiere și restul produselor, aceasta nu mi se pare în regulă e o formulare ascunsă. 
Menținem amendamentul, aceasta e viziunea noastră într-un context economic și nu 
punctual, transportatorii nu doar uzează drumuri că la urma urmei pentru asta avem 
drumuri, să se circule, să asigurăm posibilitățile de deplasare și dacă e posibil o soluție 
juridică atunci cred ar exista o conjunctură pentru stabilirea acestor taxe pentru că într-
adevăr sunt transportatori, nu generează taxe și dacă cetățenii județului, fie persoane 
juridice, fie persoane fizice, cei ce generează venituri au obligații, noi ne încăpățânăm să 
spunem că au și drepturi. Mulțumesc. 
 Balint Tiberiu Ioan: 
 Aș vrea să mai fac o precizare domnule președinte, încă o dată vreau să subliniez 
spiritul acestui regulament pe care se pare că încă nu l-ați înțeles pe deplin, nu dorim să 
punem taxe transportatorilor care respectă legea. Aceste taxe se referă doar la cei care 
depășesc aceste sarcini maxim admise, cel care respectă legea și se încadrează în 
sarcinile admise nu trebuie să achiziționeze aceste autorizații și prin urmare nu e împovărat 
cu nicio taxă suplimentară. Aceasta e esența acestui regulament, protejarea drumurilor 
județene e sarcina noastră a consiliului județean și implicit și a dumneavoastră ca și 
consilieri. Banii pe care noi îi gestionăm sunt banii contribuabililor din județul Hunedoara ori 
dacă sarcina maximă pe aceste drumuri este stabilită, de ce credeți că e nevoie să nu 
punem nicio taxă pentru cei care nu respectă această sarcină și depășesc încărcătura, prin 
această depășire distrugând înainte de vreme probabil sau deteriorând înainte de vreme 
aceste drumuri. Nu se referă la transportatorii care respectă sarcina maximă ca și 
încărcătură ci se referă doar la cei care o depășesc, acesta este spiritul. In plus, mi-aș dori 
să nu încasăm niciun ban din aceste taxe și toți transportatorii să respecte această 
încărcătură, acesta e spiritul acestui regulament și de aceea l-am făcut în această formă. In 
ce privește încercarea de a diferenția transportatorii din județul Hunedoara și cei care nu 
sunt din județul Hunedoara nu este posibilă din păcate spun eu, aveți dreptate aici nu e 
normal ca cei care nu plătesc taxe și impozite să folosească mai ales în acest mod abuziv 
în care o fac în momentul de față, însă ar fi o practică anticoncurențială dacă i-am diferenția 
între cei care au domiciliul fiscal în județul Hunedoara și cei care nu. Vă mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă mulțumesc. Domnul Costa. 
 Costa Cosmin Cristian: 
 Excepând lecția de demagogie la care am asistat de zece-cincisprezece minute și 
din care cred că mulți dintre noi nu am înțeles mare lucru, am și observat că se fac confuzii 
grave între taxele de autostrăzi și drumurile județene – taxa de 7 eurocenți se referea la 
autostrăzi, iar taxa de care vorbim astăzi se referă strict la transportatorii care își depășesc 
gabaritul. Incă o dată, ce aș vrea să transmit colegilor din PDL înainte să ne țină 20-30 
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minute în plus peste ședință, i-aș ruga să se informeze cu privire la taxe și cu privire la ce 
se mai întâmplă în țară.  Vă mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc și eu, vă rog domnule consilier. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Dacă-mi permiteți, după ce se votează acest proiect să mă retrag că am o problemă 
personală. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Am înțeles. Altcineva? Nu aș vrea fiu foarte dur, dar mă frământă și trebuie să-i dau 
drumul acestui cuvânt care se cheamă ipocrizie,  fiindcă nu te supăra domnule coleg, ceea 
ce ai făcut pe lângă demagogie eu cred că este și ipocrizie, să vii spui că drumurile 
județene nu au fost gestionate și că astă-iarnă s-a circulat prost prin județul Hunedoara, te-
aș ruga să-mi dai un exemplu concret iar că avem obligativitatea să le întreținem e foarte 
adevărat și aș vrea să te anunț că în momentul în care onor premierul care făcea parte 
dintr-un partid în care dumneata erai în forurile de conducere a acestui partid cu un pix așa 
foarte scurt, într-un an de zile ne-a micșorat bugetul pentru drumurile județene cu 100 
miliarde, nici mai mult, nici mai puțin decât cu 100 miliarde, neținând cont că județul 
Hunedoara are cea mai întinsă rețea de drumuri județene din România. Vorbeam de taxe, 
atât de ușor uităm faptul că în perioada 2008 -2012 s-au făcut atâtea lucruri bune cu 
ghilimelele de rigoare pentru cetățenii României încât sute de mii de oameni au beneficiat 
iarăși cu ghilimelele de rigoare de o tăiere a salariilor de 25%. Zeci de oameni au fost trecuți 
de la grupa I la grupa a II-a nebeneficiind de sistemul de pensionare și acum ne chinuim să 
facem acest lucru, că pensiile au fost micșorate, că majoritatea întreprinderilor și-au închis 
porțile și au generat sute de mii de șomeri, că TVA s-a majorat de la 19 la 24 % stându-le în 
gât oamenilor de afaceri, că ... aș putea continua, dar îmi aduc aminte de ce spunea colegul 
nostru Costa nu aș vrea să devin demagog și să încep să vorbesc mai multe că le știm pe 
toate și dumneavoastră acum când dorim să facem o regulă clară, precisă în așa fel încât 
un agent economic indiferent cât de mare sau de mic e să nu facă rău celorlalți concetățeni 
ai lui și vă aduc aminte toate localitățile care au beneficiat cu ghilimelele de rigoare de 
tratamentul acestor indivizi care neținând de greutate, neținând cont de viteză au distrus 
bunurile pe care o familie le dobândește într-o viață de om. Dacă ați pierdut în comuna Ilia 
să știți că a fost unul dintre motivele pentru care ați pierdut, dacă ați pierdut în România a 
fost unul dintre motivele pentru care ați pierdut, pentru toate nedreptățile pe care le-ați făcut 
acestui popor și care ne chinuim acum să-l readucem la linia de plutire. In județul 
Hunedoara nu s-a primit niciun leu datorită faptului că în acest an și în România, în general, 
au trebuit închise arieratele la săli de sport unde nu era niciun tânăr, la bazine de înot unde 
nu era apă, la patinoare unde temperaturile erau de 20 de grade și așa mai departe, lucrări 
ineficiente care ne-au costat pe întregul popor român și veniți să-mi spuneți astăzi că în 
județul Hunedoara s-a circulat prost astă-iarnă? Dacă-mi dați un exemplu de localitate unde 
s-a stat o zi îmi cer scuzele de rigoare public față de dumneavoastră și că nu s-a acționat, 
nu vorbim de localități unde erau două-trei mașini și zăpadă, Prip știe foarte bine despre ce 
vorbesc, în spate se acoperea din nou drumul fiindcă aceasta e natura, dar izolat nu a fost 
niciun sat niciodată, îmi pare rău domnule consilier, puteați să vă abțineți. Nu sunt de acord 
cu amendamentul, nu-l supun la vot, îmi susțin proiectul pe care vi l-am supus atenției, am 
avut discuții, a fost pe site, nu aveați decât să vă informați și dumneavoastră, au fost discuții 
repetate, au fost oameni care au venit și aici dar au fost în plen discutate cu transportatorii 
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și niciunul nu s-a plâns de regulament, de acord s-au plâns de taxe și atunci am redus 
taxele în așa fel încât să nu fie o povară pentru agentul economic dar nu vreau  să fie nicio 
povară pentru consiliul județean care acum taie panglica la o recepție de un drum de 
milioane euro, nici nu se usucă bine asfaltul și îl prind pe operatorul de lemne cu 40 tone în 
plus față de cât era accesibil. 40 tone domnule Toma. Mulțumesc. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Mi-ați adresat o întrebare. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Nu v-am adresat nicio întrebare. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Mai multă confuzie aduceți dumneavoastră prin cuvântul dumneavoastră în loc să 
clarificați, ce legătură au cele 40 de tone? Cu 40 tone distruge drumul. E altceva. Puneți o 
hotărâre prin care în care reduceți TVA de la 24%, ce legătură are valoarea TVA-ului cu 
taxa? De ce nu l-ați redus? Anul trecut din punct de vedere a precipitațiilor a fost o iarnă 
ușoară și în condițiile acestea s-a întâmplat, trei zile a nins și trei zile nu s-a circulat între 
Ribița și Dumbrava. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule consilier, hai să fim serioși, chiar nu ai înțeles nimic din ce îți explica 
domnul Balint? Te rog frumos, recitește regulamentul poate reușești să-l reții. Mulțumesc. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 De ce revenim a treia oară asupra acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi dacă 
a fost un proiect coerent și necesar? 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule consilier am ajuns la forma finală, sunteți liber să-l aprobați sau să-l 
respingeți. Mulțumesc. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
utilizarea drumurilor publice județene de către autovehiculele care au masa maximă pe axă 
mai mare de 5,5 tone, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 voturi împotrivă - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian 
Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 voturi împotrivă - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian 
Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 voturi împotrivă - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian 
Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 



25 
 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
utilizarea drumurilor publice județene de către autovehiculele care au masa maximă pe axă 
mai mare de 5,5 tone, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 voturi împotrivă - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian 
Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 

XVIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil 
pentru autoutilitarele ce deservesc ”Sistemele mobile de cântărire a transportatorilor rutieri”. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Gaita Doru  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 stabilirea consumului 
lunar de combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc ”Sistemele mobile de cântărire a 
transportatorilor rutieri”, 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). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 
combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc ”Sistemele mobile de cântărire a 
transportatorilor rutieri”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.111/2013 privind aprobarea participării Județului Hunedoara, prin Consiliul 
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Județean Hunedoara, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei 
Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara. 
  Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Coltescu Marin 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 pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2013 privind aprobarea participării Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de membru fondator, la 
constituirea Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara, 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). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.111/2013 privind aprobarea participării Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei 
Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 
Hunedoara cu Asociaţia „Pro Straja”, în vederea accesării fondurilor europene 
nerambursabile pentru modernizarea şi dezvoltarea Staţiunii Straja. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 Coltescu Marin 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 aprobarea asocierii 
Consiliului Judeţean Hunedoara cu Asociaţia „Pro Straja”, în vederea accesării fondurilor 
europene nerambursabile pentru modernizarea şi dezvoltarea Staţiunii Straja, 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). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului 
Judeţean Hunedoara cu Asociaţia „Pro Straja”, în vederea accesării fondurilor europene 
nerambursabile pentru modernizarea şi dezvoltarea Staţiunii Straja, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa localitatea 
Săcel, comuna Sântămărie Orlea” la faza studiu de fezabilitate. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Tolaș Liliana 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 achiziționării 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa 
localitatea Săcel, comuna Sântămărie Orlea” la faza studiu de fezabilitate, 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 achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa localitatea 
Săcel, comuna Sântămărie Orlea” la faza studiu de fezabilitate, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. Apa 
Serv Valea Jiului S.A. Petroșani. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 



29 
 

   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 Actului 
constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, 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 modificarea Actului constitutiv al S.C. 
Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Domnul consilier județean Costa Cosmin Cristian a părăsit sala de ședință. 
 
 

XXIII. 
 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu. 
 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. 
 Moloț Mircea Ioan: 
  Din comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea examenului pentru 
selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu fac parte și doi 
reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara, care urmează să fie desemnați prin vot 
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secret. Vă rog să-mi permiteți să fac următoarele propuneri: Băbuț Lorita Amalia și 
Munteanu Marius, salariați din aparatul de specialitate al consiliului județean. 
 Dacă mai aveți și alte propuneri? 
 Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot. 

Se prezintă procedura de vot. 
 După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea 
voturilor. 
 Domnul consilier Staier Ioan Dumitru prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia 
numărării voturilor pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în 
comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea examenului pentru 
selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu: din 30 voturi valabil 
exprimate pentru Băbuț Lorita Amalia – 29 voturi pentru și un vot împotrivă, iar pentru 
Munteanu Marius – 30 voturi pentru. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, 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). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 La momentul votului deschis în sală au fost 29 consilieri județeni, domnul Henți Iulian 
Cosmin nefiind în sala de ședință. 
 

XXIV. 
 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad. 
 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. 
 Moloț Mircea Ioan: 
  Din comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea examenului pentru 
selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad fac parte și doi 
reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara, care urmează să fie desemnați prin vot 
secret. Vă rog să-mi permiteți să fac următoarele propuneri: Băbuț Lorita Amalia și 
Munteanu Marius, salariați din aparatul de specialitate al consiliului județean. 
 Dacă mai aveți și alte propuneri? 
 Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot. 

Se prezintă procedura de vot. 
 După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea 
voturilor. 
 Domnul consilier Staier Ioan Dumitru prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia 
numărării voturilor pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în 
comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea examenului pentru 
selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad: din 30 voturi valabil 
exprimate pentru Băbuț Lorita Amalia – 29 voturi pentru și un vot împotrivă, iar pentru 
Munteanu Marius – 30 voturi pentru. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, 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). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 La momentul votului deschis în sală au fost 29 consilieri județeni, domnul Henți Iulian 
Cosmin nefiind în sala de ședință. 
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XXV. 

 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Aqua Prest Hunedoara”. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generala a 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 cu vot secret, deoarece se va  desemna reprezentantul Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
PREST HUNEDOARA”. 
 II propun pe domnul Rus Ioan. Dacă mai aveți și alte propuneri? 
 Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot. 

Se prezintă procedura de vot. 
 După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea 
voturilor. 
 Domnul consilier Staier Ioan Dumitru prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia 
numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST 
HUNEDOARA”: din 30 voturi valabil exprimate pentru domnul Rus Ioan – 30 voturi pentru. 
 Astfel a fost adoptat art.2. 
 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? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Aqua Prest Hunedoara”, pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 La momentul votului deschis în sală au fost 29 consilieri județeni, domnul Henți Iulian 
Cosmin nefiind în sala de ședință. 
 

XXVI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului 
Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani, pe articole: 
  Art.1 cu vot secret, deoarece se va  desemna reprezentantul Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani. 
 II propun pe domnul Butar Marin, salariat al consiliului județean. Dacă mai aveți și 
alte propuneri? 
 Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot. 

Se prezintă procedura de vot. 
 După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea 
voturilor. 
 Domnul consilier Staier Ioan Dumitru prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia 
numărării pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul 
administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani: din 30 voturi valabil exprimate pentru 
Butar Marin – 30 voturi pentru. 
 Astfel a fost adoptat art.1. 
 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 pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu 
Petroşani, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 La momentul votului deschis în sală au fost 29 consilieri județeni, domnul Henți Iulian 
Cosmin nefiind în sala de ședință. 

 
 
x 

    x     x 
 
 

 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă rog la diverse. 
 Toma Florian: 
 Avem o interpelare pe care o adresăm conducerii consiliului județean. Domnule 
președinte, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.52 din 23 martie 2012 s-a 
constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân”. In vederea realizării scopului, asociația și-a propus cu prioritate 
realizarea următoarelor obiective: 
- identificarea, marcarea, vaccinarea și sterilizarea tuturor câinilor cu și fără stăpân din 

județ (sterilizarea obligatorie a tuturor câinilor și pisicilor fără stăpân și sterilizarea 
gratuită la cerere a tuturor câinilor cu stăpân din județ) 

- cazarea, hrănirea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și înregistrarea într-o 
evidență unică a câinilor 

- eutanasierea animalelor fără stăpân cu boli incurabile dovedite prin examene clinice, de 
laborator, alte examene de specialitate 

- aplicarea unui sistem de adopții eficient în colaborare cu toate ONG-urile care au 
legătură cu această activitate 

- capturarea, transportarea și menținerea în adăposturi a acelor animale care prezintă 
pericol public prin agresivitate sau boli transmisibile 

- construirea unor adăposturi pentru cazarea populației canine fără stăpân 
- asigurarea mijloacelor tehnice pentru implementarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân: centru de sterilizare, instrumente pentru prinderea și transportul 
câinilor, medicamente și ustensile de sterilizare, transportul câinilor în spațiu de unde au 
fost ridicați. 

  Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.5 din 25 ianuarie 2013 privind 
aprobarea plății unor cotizații se alocă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” suma de 2.960.000 lei (29 miliarde lei 
vechi). 
 Pentru fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, asociația a prezentat 
consiliului județean obiectivele acesteia pentru anul 2013. Printre acestea se regăsesc: 
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1. Construirea a două adăposturi pentru câini care să deservească Valea Jiului și Tara 
Hațegului (unul în Uricani și celălalt în Hațeg) 

2. Extinderea a cinci adăposturi existente cu câte un modul de cazare (Brad, Călan, 
Simeria, Orăștie, Deva) 

3. Sterilizarea unui număr de 14.000 câini fără stăpân 
4. Sterilizarea și microciparea unui număr de 5.000 de câini cu stăpân din localitățile 

afiliate asociației 
5. Oprirea în adăposturi a câinilor agresivi pentru a preveni atacurile asupra populației. 

Constatând că măsurile care au fost întreprinse în acest sens nu au avut rezultatul 
scontat, în condițiile în care fenomenul persistă și devine, din ce în ce mai mult, o 
problematică socială gravă, grupul consilierilor județeni PDL solicită prezentarea 
unei situații economico-financiare legată de gestionarea acestei activități la nivel 
județean, respectiv fondurile cheltuite de administrația județeană pentru strângerea 
câinilor comunitari de pe străzi, hrănirea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea, 
sterilizarea și adăpostirea lor în perioada martie 2012 – noiembrie 2013. 

 Vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este numărul mediu câini/zi de cazare pentru care consiliul județean suportă 
costurile de cazare, hrănire, îngrijire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și înregistrare într-o 
evidență unică a câinilor? Care este valoarea unitară și totală a cheltuielilor efectuate pentru 
aceste activități? 
2. Câți câini au fost prinși, câți au fost sterilizați, câți au fost returnați, câți au fost 
incinerați, câți au fost eutanasiați în această perioadă? Care sunt cheltuielile suportate de 
către consiliul județean pentru fiecare activitate în parte? 
3. Câte adăposturi acreditate sunt la nivelul județului și care sunt cheltuielile suportate 
de consiliul județean pentru serviciile sanitar-veterinare, serviciile de sterilizare a animalelor 
vii și cele de ridicare, transport și incinerare a animalelor moarte? 
4. Care este suprafața nou construită a celor două adăposturi pentru câini care să 
deservească Valea Jiului Tara Hațegului și cea pentru extinderea celor cinci adăposturi 
existente (Brad, Călan, Simeria, Orăștie, Deva)? 
5. Care este valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru construirea de noi 
adăposturi și mărirea capacității adăposturilor existente? 

Solicităm răspuns în scris și oral. Vă mulțumim. 
Moloț Mircea Ioan: 
Domnul vicepreședinte Balint. 
Balint Tiberiu Ioan: 

  V-aș ruga dacă puteți să vă modificați cererea că se pare din câte am văzut într-un 
raport al Asociației pentru ocrotirea animalelor fără stăpân costurile sunt făcute în zile pe 
câine și nu în câine/zile și atunci poate că răspunsul va fi mai exact. 
 Toma Florian: 
 Nu avem dreptul? 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Da, domnule consilier aveți tot dreptul și vom răspunde acestei interpelări. Vreau să 
vă spun ceva – cred că ar fi mult mai bine și ați avea o expertiză a spune cum cheltuiți banii 
care îi primiți de la consiliul județean, indemnizația aceea, să vă urcați pe o mașină și să 
faceți un tur prin județul Hunedoara și să vedeți adăposturile. După ce vedeți adăposturile 
acestea, stând de vorbă cu medicul, cu cel care răspunde de adăpost o să fiți mult mai 
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elucidat decât atunci când vă pune pe hârtie și să promit că în termenul legal veți avea 
răspunsul pe hârtie fiindcă nu avem nimic de ascuns. Aș vrea să știți că între timp s-a 
modificat legea și nu ne mai dă voie să-i sterilizăm, că suntem județul cu cele mai multe 
adăposturi din România, că toate sunt supraaglomerate și am luat o decizie responsabilă și 
am zis că dacă într-un apartament cu două camere deși ar trebui să stea o familie de două 
persoane stau două, trei familii mi se pare normal ca să stea și câinii o perioadă acolo 
supraaglomerați. Da toate acele lucruri pe care noi le-am scris s-au făcut, a fost dat în 
folosință cel de la Uricani, la Deva a fost un litigiu acolo între primărie și o firmă, la Simeria 
la fel, am cumpărat mașini, am dotat cu personal fiecare centru, fiecare adăpost are medic, 
tehnician și personal, am reușit prin ONG-uri să și exportăm câini, e un lucru extraordinar și 
nu glumesc cu nimic, nu numai că i-am înfiat, ci și am exportat. Dar recomandarea mea 
colegială, faceți un tur de forță, sigur e un pic obositor dar la vârsta dumneavoastră nu cred 
că e o problemă să vă urcați într-o mașină și să faceți un tur pe la aceste adăposturi și sper 
să vedeți că sunt mii de câini în adăposturi. Sigur ne-a cam încurcat puțin legea fiind că nu 
mai avem voie să-i sterilizăm și să le dăm drumul pe drumuri, încă stăm destul de prost cu 
ciparea câinilor din curților oamenilor, dar am zis că să rezolvăm întâi problema câinilor de 
pe stradă. Dar vă asigur că veți primi răspunsul și sunt convins că ați observat că numărul 
lor nu mai este același pe stradă. Altcineva? 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Mulțumim pentru recomandare. La punctul de pe ordinea de zi cu transporturile     
mi-ați cerut o explicație, nu ați mai acceptat-o ulterior, acum suntem la diverse, da așa 
trebuie, să vizităm obiectivele în teren și noi am făcut prima dată solicitarea aceasta când 
am vorbit de suplimentarea cu 25 miliarde, după s-au spart la Teatrul județean 130 miliarde, 
să mergem împreună acolo la 200 metri, atunci ați fost vehemenți, nu, stabilim aici, aveți 
ceva, cereți în scris, cereți explicații. Acum ne recomandați altceva. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 La ce vă referiți? Nu am înțeles nimic din ce spuneți. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Când am discutat despre transportatori, nu știu, ați discutat de o taxă prevăzută 
acolo, dumneavoastră vorbeați de TVA și v-am zis, faceți propunere, dați hotărâre de 
consiliu județean de reducere a TVA, am spus că induceți confuzii. Spuneți de 100 miliarde 
și de faptul că județul Hunedoara are cea mai vastă rețea de drumuri județene, e adevărat, 
numai că, să fim obiectivi, când ați preluat ca și președinte al consiliului județean această 
vastă rețea de drumuri județene ați preluat-o și împreună cu o excepțională societate de 
drumuri județene. Ați făcut-o praf, omiteți să spuneți. Doi. Alocarea și faceți referire la 
guvernarea Boc a fost cea mai mare, județul Hunedoara a beneficiat de cea mai mare sumă 
pentru întreținerea drumurilor județene. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Cu 100 miliarde mai mică decât anul trecut. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Omiteți să spuneți. Numai că, finanțarea drumului Deva-Oradea-limită cu județ oprită 
1200 miliarde de un an jumătate, că tot discutăm de 100 de miliarde ce vă făcuserăți 
probabil dumneavoastră multe planuri, DN 66 Simeria-Petroșani 7 ani de cheltuieli și 
nerealizări, finalizat, barajul de la Mihăileni reluată finanțarea în 2010, abandonată în 2012, 
alte sute de miliarde, asta așa ca să fim chit, din fair-play, am discutat la proiect de hotărâre 
privind taxe pentru transportatori, doar de taxe și transportatori, aceasta e o dezbatere 
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politică corectă și m-am referit la o confuzie inutilă pe care o aduceți în activitatea noastră. 
Aceasta e tot dar mi-ați luat bateriile atunci. Mulțumesc că le-ați pus înapoi. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă rog să umblați mai finuț cu acesta fiindcă investiția costă mulți bani și nu-mi aduc 
aminte ca să fi contribuit cu ceva la achiziționarea ei, chiar instalația nu e vinovată. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Mulțumesc încă o dată. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Bine, altcineva? Domnule Gligor, nu intru cu dumneavoastră în polemici că nu am cu 
cine. 
 Doamnelor, domnilor colegi, fiindcă peste două zile este Ziua Națională a României, 
permiteți-mi ca în numele dumneavoastră să transmitem ”La mulți ani!” tuturor românilor și 
celor care locuiesc în România, de aceea ați văzut astăzi că fiecare consilier are un steguleț 
cu însemnele naționale. Vă informez că atât în județ  dar în mod deosebit la Deva, 
începând cu ora 12,00 sunt niște manifestații care în ultima perioadă nu au mai fost, o să 
defileze armata, jandarmeria, poliția, ISU și ce e nou o să fie o serie de localități ale 
județului reprezentate prin ansamblurile folclorice pe care le au, deci oameni îmbrăcați în 
costume populare cu un spectacol pe măsură, așa că vă invit pe toți, la rândul 
dumnevoastră invitați-vă susținătorii și să dea Dumnezeu să fim mai buni începând cu 1 
decembrie. La mulți ani România! Mulțumesc mult. 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
           Mircea Ioan Moloț                         Daniel Dan 
 
 


