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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 13 decembrie 2012, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Hunedoara 
 
 
 

 Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Moloț 
Mircea Ioan. 
   La ședință sunt prezenți: Rus Ioan, Balint Tiberiu Ioan – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, 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, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, 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, Țolaș Liliana, Vochițoiu Haralambie și Zvîncă Adrian – consilieri 
județeni; Dan Dana Maria – secretarul județului Hunedoara. 
 Lipsește motivat de la ședință domnul consilier județean Muțiu Florin. 
   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 29 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean, potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
 Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul 
procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 15 noiembrie  2012 
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 ? 
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 Impotrivă ? 

 Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (30). 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi, astfel cum a fost publicat 
în presă: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență; 
2. Proiect de hotărâre privind înființarea unui ansamblu profesionist pentru promovarea 
culturii tradiționale în subordinea Consiliului Județean Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene Ovid 
Densușianu; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare 
de Evidență a Persoanei Hunedoara; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului 
Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara în vederea scoaterii din funcțiune, casării 
și valorificării acestora; 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui spațiu aparținând 
domeniului public al județului Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și Programului 
de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 
30.06.2019 în județul Hunedoara; 
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului 
de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de 
asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în justiție; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2012; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale unor  instituții publice din subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale spitalelor publice de interes județean; 
15. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare 
pentru trimestrul IV al anului 2012; 
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16. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA PROD S.A. Deva în vederea 
exercitării drepturilor de acționar; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de 
management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management 
pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane. 

În 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: 
21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara a unui imobil aparținând domeniului public al județului Hunedoara; 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații 
drumuri și poduri județene pe anul 2012; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiții: ”Muzeul satului hunedorean” la faza studiu de fezabilitate; 
24. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2012; 
25. Proiect de hotărâre pentru retragerea sumelor repartizate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.211/2012 privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor pe 
anul 2012, la unele unități administrativ-teritoriale; 

și ca de obicei punctul de diverse.  
Vă rog să fiți de acord ca punctul 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului 

final al concursului, a proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va 
încheia contractul de management pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane să fie discutat 
ultimul deoarece pentru adoptarea acestuia e necesar vot secret. 

Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 
Precizez că aceste proiecte de hotărâre au fost dezbătute în comisiile de specialitate. 

 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi, cu  completarea 
și propunerea făcute: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).  
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 (In sală au venit  domnul consilier județean Morar Nicolae Simion și consilier județean 
Vochițoiu Haralambie) 
 

I. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență. 
 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: 
 Astăzi avem două diplome, una care este o excepție, cam puțini avem de premiat și de 
felicitat în județul Hunedoara un adevărat inventator care ne-a făcut cinste atât județului cât și 
României și un om care vorbind cu domnia sa acum câteva zile îmi spunea că vrea să 
implementeze în județul Hunedoara ceea ce face la ora actuală pe o scară mai mică. E vorba 
de domnul Corneliu Birtok Băneasă, sunt nerăbdător să-i înmânez diploma, sunt convins că 
aplauzele dumneavoastră îmi dau acest drept și apoi vom trece la aprobarea pe puncte a 
hotărârii: Diplomă de excelență se acordă domnului Corneliu Birtok Băneasă pentru rezultatele 
excepționale în cariera sa de inventator, precum și pentru substanțiala sa contribuție la 
promovarea imaginii județului Hunedoara în țară și lume. 

Corneliu Birtok Băneasă: 
In primul rând aș dori să mulțumesc domnului președinte al consiliului județean Moloț și 

bineînțeles Consiliului Județean Hunedoara care m-a susținut să zic așa în cariera mea de 
inventator și pot să spun că după 17 saloane de invenție în patru ani de zile putem să ne 
mândrim că o idee din județul Hunedoara a prins și un alt contur, adică avem un produs în 
momentul de față certificat care s-a creat efectiv în județul nostru. Incă o dată mii de mulțumiri 
și sărbători fericite tuturor. 
 Moloț Mircea Ioan: 

Si fiindcă am fost nerăbdător să înmânez diploma domnului Băneasă, același lucru îl fac 
și cu domnul Martinesc Mihai Cristian. Vreau să te anunț că ești cel mai tânăr cetățean care 
primește o diplomă de excelență. Diplomă de excelență se acordă sportivului Martinesc Mihai 
Cristian pentru rezultatele remarcabile obținute în concursuri naționale și internaționale precum 
și pentru substanțiala sa contribuție la promovarea imaginii județului Hunedoara în țară și lume. 
Spune-le colegilor ce faci tu. 

Martinesc Mihai Cristian: 
Merg la karate, la sensei Marius Biji, la Deva și sunt vicecampion mondial și dublu 

campion european. 
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 Moloț Mircea Ioan: 
Felicitări. Chiar sunteți o mândrie a județului Hunedoara, în sfârșit avem și noi ceva de 

excepție în județ. Domnul Băneasă, vă rog să aveți încredere de tot sprijinul pe care vi-l putem 
acorda pentru a vă pune în valoare invenția, care nu numai că este o invenție dar este și 
medaliată și e o mândrie pentru noi. Felicitări, sărbători fericite și la mulți ani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență, 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). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind înființarea unui ansamblu profesionist pentru 
promovarea culturii tradiționale în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. 
 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: 
 Cred că e momentul ca și județul Hunedoara să aibă un ansamblu profesionist de 
folclor. Suntem județul poate cu cel mai bogat tezaur folcloric și din păcate până acum nu i-am 
dat importanța pe care o merita. Așa că nu putem spune că am făcut absolut totul și să trecem 
și la lucruri mai sensibile și care să atragă să fie pe placul populației dar cred că este momentul 
în care județul Hunedoara așa cum spuneam merită să aibă un ansamblu folcloric. Nu am spus 
numele, îl dorim dar așteptăm să vedem dacă nu e reținut, numele Ansamblul folcoric Drăgan 
Munteanu, deci dacă nu e reținut acest titlu, așa va purta numele dar aceasta o vom decide 
într-o altă ședință a consiliului județean. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind înființarea unui ansamblu profesionist 
pentru promovarea culturii tradiționale în subordinea Consiliului Județean 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 înființarea unui ansamblu profesionist 
pentru promovarea culturii tradiționale în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, pe 
ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean 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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean 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 Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 organigramei și a 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). 
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V. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii 
Județene Ovid Densușianu. 
 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. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii 
Județene Ovid Densușianu, 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 Bibliotecii 

Județene Ovid Densușianu, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanei 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. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanei 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 Direcției 

Publice Comunitare de Evidență a Persoanei Hunedoara, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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



11 | P a g e  
 

VII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul 
public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara în vederea scoaterii din 
funcțiune, casării și valorificării acestora. 
 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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din 
domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara în vederea 
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, 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 unor bunuri din 
domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara în vederea 
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui spațiu 
aparținând domeniului public al județului 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 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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui 
spațiu aparținând domeniului public al județului 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 stabilirea modului de administrare a unui 
spațiu aparținând domeniului public al județului Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă mulțumesc, pentru că acolo va fi tot timpul o expoziție cu vânzare a Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
 

IX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului, caietului de sarcini 
și Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 
01.05.2013 – 30.06.2019 în județul 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. 
 Pleșcan Dorina: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. Sunt juristă la o 
firmă de transport. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului, caietului de 
sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 în județul Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere – Morar Nicolae Simion. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
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 Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere- Morar Nicolae Simion. 
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului, caietului de 

sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 în județul Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
 
 

X. 
 

  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. 
  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 31 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu 31 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
 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 31 voturi pentru și o abținere - Morar Nicolae Simion. 
 
 

XI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice 
specializate de asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în 
justiție. 
   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 aprobarea achiziției de servicii juridice 
specializate de asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în 
justiție, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abținere - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abținere - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice 
specializate de asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în 
justiție, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abținere - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Pentru populație ca să știe despre ce este vorba, chiar dacă avem un birou juridic nu 
avem specialiști fiindcă suntem într-un recurs la Inalta Curte de Casație și Justiție, bănuiesc că 
nu vrea nimeni să pierdem niciun proces și atunci avem nevoie de avocați specializați în 
domeniu, nu venim altfel de dragul de a face o propunere. 
 

XII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012. 
 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.  
 Se supune la vot  proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, 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 2012, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale unor  instituții publice din subordinea 
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 



18 | P a g e  
 

 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 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). 
 Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.10: 

- 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 2012 ale unor  instituții publice din 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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? 
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- 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 2012 ale spitalelor publice de interes 
județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate 
în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunile de funcționare și 
dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2012. 
 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunile de funcționare și 
dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2012, pe articole: 
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 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 

aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunile de funcționare și 
dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2012, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean 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). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 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 organigramei și statului de 

funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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XVIII. 
 
 
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 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 organigramei și statului de 

funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
Se prezintă proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 

Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA PROD S.A. Deva în 
vederea exercitării drepturilor de acționar. 
 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA PROD S.A. Deva în 
vederea exercitării drepturilor de acționar, 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 mandatarea reprezentantului Consiliului 

Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA PROD S.A. Deva în 
vederea exercitării drepturilor de acționar, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale a 
Finanțelor Publice Hunedoara a unui imobil aparținând domeniului public al județului 
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 judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale 
a Finanțelor Publice Hunedoara a unui imobil aparținând domeniului public al județului 
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). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale 
a Finanțelor Publice Hunedoara a unui imobil aparținând domeniului public al județului 
Hunedoara, pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2012. 
 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. 
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   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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2012, 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 modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2012, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții: ”Muzeul satului hunedorean” la faza studiu de 
fezabilitate. 
 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. 
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   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor colegi, sunt convins că ați citit nota de fundamentare, proiectul de 
hotărâre și raportul de specialitate, vreau să precizez faptul că considerăm că e nevoie ca 
județul Hunedoara să aibă cât mai multe puncte de atracție pentru turiști, fiindcă așa cum o 
spuneam de multe ori e o bucurie că autostrada traversează județul de la vest la est dar s-ar 
putea să avem și o problemă cu debarcarea de pe autostradă a turiștilor, să nu se mai 
oprească până la Sibiu sau să coboare la Sebeș să meargă la Alba Iulia. De aceea, un accent 
deosebit vom pune și pe monumentele istorice, pe cetate, pe castel, pe biserica de la Densuș, 
pe cele două cetăți Sarmizegetusa Regia și Ulpia, fiindcă suntem un județ așa cum spuneam și 
la punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la înființarea ansamblului folcloric porturi și obiceiuri 
arhaice care sunt frumoase și sunt convins că vor avea atracție la turiști. Am discutat cu 
domnul primar Mărginean, după aprobare, în varianta în care veți aproba studiul de fezabilitate 
vom trece la un parteneriat între Consiliul Local Deva și Consiliul Județean Hunedoara, 
Consiliul Local Deva urmând să ne pună la dispoziție 5 hectare de teren unde să fie amplasat 
acest muzeu. După discuțiile pe care le vom avea cu cei care întocmesc studiul de fezabilitate, 
oameni de specialitate, am avut niște discuții cu marea majoritate a arhitecților, ideea este că 
din fiecare zonă etnofolclorică să aducem câte o locuință, câte o gospodărie, casă cu șură cu 
animalul, oaia, capra, vaca și așa mai departe, să poată să se vadă și cum se mulge o capră și 
cum se tunde o oaie și știu eu cum se face brânza. O atracție care e de interes și vedem bine 
pe unde există asemenea muzee câtă lume se perindă în acele locuri. Așa că v-aș ruga să fiți 
de acord cu proiectul de hotărâre. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Muzeul satului hunedorean” la faza studiu de 
fezabilitate, 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? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Muzeul satului hunedorean” la faza studiu de 
fezabilitate, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2012. 
 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Aș vrea aici să înțelegți că am mai avut o mică parte bugetului consiliului județean în 
fondul de rezervă și e bine că l-am ținut până acum fiindcă sunt două primării care nu și-au dat 
salariile la oameni de câteva luni de zile, e vorba de Vorța și Bulzești, iar la a treia e vorba de 
achiziționarea unui segment dintr-un aparat pentru spitalul din Hațeg care avea termen până la 
finalul anului, dacă nu pierdeam aparatul, doamna consilier poate ne spuneți mai multe. 
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 Dobrei Lidia: 
 Este vorba de un aparat adus din Statele Unite în urmă cu patru ani, care în urma unei 
furtuni și a unui trăznet în anul 2010, iunie, s-a ars memoria aparatului, anul trecut firma care a 
adus aparatul ne-a solicitat 2 miliarde pentru achiziționarea piesei, în acest an o altă firmă ne-a 
oferit piesa la 57 mii lei, în acest sens am apelat la dumneavoastră pentru că CNAS ne dăduse 
un termen 31 decembrie 2012, în caz contrar se închidea laboratorul și închiderea unui 
laborator atrage după sine închiderea unității sanitare unde funcționa laboratorul. Mulțumesc 
tuturor pentru acest ajutor.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară 
aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2012, 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 utilizarea fondului de rezervă bugetară 

aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2012, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre pentru retragerea sumelor repartizate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.211/2012 privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea 
arieratelor pe anul 2012, la unele unități administrativ-teritoriale. 
 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 județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Imi pare rău că se întâmplă așa. Vina nu este a noastră ci efectiv a consiliilor locale de 
la cele cinci primării; păcat că acești bani puteau să fie la cei care aveau arierate mai multe. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru retragerea sumelor repartizate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.211/2012 privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea 
arieratelor pe anul 2012, la unele unități administrativ-teritoriale, 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 pentru retragerea sumelor repartizate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.211/2012 privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea 
arieratelor pe anul 2012, la unele unități administrativ-teritoriale, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a 
proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de 
management pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane. 
 Doamna consilier județean 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 ordinei publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 La acest proiect nu avem votul doamnei Tolaș Liliana. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, 
a proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de 
management pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane, pe articole: 
 Art.1 cu vot deschis: 

-  Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

-  Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

-  Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.4 cu vot secret, conform art. art.45 alin.5 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare deoarece acesta are ca 
obiect numirea doamnei Ţolaş Liliana în funcţia de manager la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane. 

Doamna secretar al județului Dan Dana prezintă procedura de vot, apoi se trece la votul 
secret. 

După exercitarea votului, membrii comisiei de validare se retrag pentru numărarea 
voturilor. 
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 Moloț Mircea Ioan: 
 Să trecem la diverse. Domnul Vochițoiu felicitări, domnule atât vă văd așa de vesel de 
când vă știu eu nu v-am văzut cu zâmbetul pe buze ca astăzi, bucuria mea cea mai mare este 
prin faptul că veți fi senator al județului Hunedoara și veți reuși să ne aduceți niște fonduri să 
ieftinim apa cu 25% în Valea Jiului, e o problemă care ați promis-o și sunt convins că vă veți și 
ține de cuvânt, oricum eu lună de lună o să merg în Valea Jiului și voi atrage atenția cetățenilor 
din Valea Jiului că așteptăm banii de la senatorul Vochițoiu din Parlamentul României. Felicitări 
încă o dată și chiar regret că plecați din consiliu că mai aveam așa, din când în când, câte un 
schimb de replici, făceam o tragedie dacă pleca și domnul Gligor, dar a fost în avantajul 
consiliului județean să avem în continuare un om de nădejde în dezvoltarea județului aici, 
fiindcă de aici se fac mai multe lucruri decât credeți că faceți dumneavoastră de la București. 
 Vochițoiu Haralambie: 
 Vă mulțumesc pentru felicitări, dar vă spun că acesta este al doilea motiv că am devenit 
senator de Valea Jiului din Valea Jiului, dar primul motiv este că după vreo două luni de muncă 
am reușit astăzi să depun proiectul pentru ieftinirea apei domnule președinte. De aceasta am 
întârziat cinci minute la ședință pentru că am înregistrat proiectul și vreau să-i dau citire cu 
acordul dumneavoastră. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Unde l-ați înregistrat? 
 Vochițoiu Haralambie: 
 La registratura generală a consiliului județean. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Nu vreți să-l faceți proiect de hotărâre guvernamentală? 
 Vochițoiu Haralambie: 
 O să încercăm, sunt sigur că pot să vă ajut și de acolo, dar până una alta nu am vrut să 
dezamăgesc aproape 30 mii oameni care m-au votat pentru a deveni consilier județean. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Da acum chiar m-a supărat pe cei care au titrat acolo Vochițoiu – senatorul resturilor. 
 Vochițoiu Haralambie: 
 Să fie sănătoși. Din fericire, iată am reușit ca înainte de a pleca din Consiliul Județean 
în Senatul României să mă țin de cuvânt în fața celor 118 mii de oameni cu drept de vot din 
Valea Jiului și să depun astăzi la registratura generală a consiliului județean propunerea pentru 
proiectul de hotărâre privind scăderea cu 25% a tarifului la apă potabilă și canalizare pentru 
consumatorii casnici ai S.C. Apa Serv Valea Jiului SA. In temeiul dispozițiilor art.97 alin.2 și 
art.109-111 din Legea administrației publice locale nr.215/2001... 
  Moloț Mircea Ioan: 
 Sper că nu-l citiți tot, noi o să avem grijă să-l studiem. 
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 Vochițoiu Haralambie: 
 Nu, sigur, cu modificări și completările ulterioare, din totalul de 118.064 cetățeni cu drept 
de vot din Valea Jiului – orașul Petrila, municipiul Petroșani, orașul Aninoasa, municipiul 
Vulcan, municipiul Lupeni, orașul Uricani, 6198 de cetățeni adică mai mult de 5% solicită 
scăderea cu 25% a tarifului la apă potabilă și canalizare pentru consumatorii casnici ai S.C. 
Apa Serv Valea Jiului SA. Pe lângă această adresă vă înaintez alăturat proiectul de hotărâre 
pentru scăderea cu 25% a tarifului la apă potabilă și canalizare pentru consumatorii casnici ai 
S.C. Apa Serv Valea Jiului SA, acesta e proiectul, nota de fundamentare unde am explicat de 
ce credem că se poate și ar trebui scăzut tariful apei la consumatorii casnici și bineînțeles 
listele de susținători ai proiectului de hotărâre. Am lăsat bibliorafturile jos la registratură, am 
verificat fiecare listă cu semnătură, ca să nu fie vreo scăpare, să fie seriile de la buletin și toate 
celelalte în regulă și eu aș vrea și cred, sunt convins că le veți face un cadou cu ghilimelele de 
rigoare că și așa e decembrie celor care de ani de zile plătesc cred eu un preț nejustificat de 
mare la apa potabilă în Valea Jiului. Acesta a fost proiectul de hotărâre, sunt convins că de aici 
încolo vom face toate calculele împreună cu reprezentanții Partidului Poporului- Dan 
Diaconescu colegii mei care vor rămâne în consiliul județean în continuare, eu personal, așa 
cum ați subliniat și dumneavoastră dacă Dumnezeu îmi ajută să fiu sănătos și toate lucrurile 
merg cum se spune, luni vom depune jurământul în Senatul României  și vă promit solemn că 
și acest subiect punctual - tariful apei în Valea Jiului și în orice alt subiect care ține de Senatul 
României și absolut sincer de asemenea vă spun că vă mulțumesc și celor care ați crezut în 
mine până la capăt și celor care m-ați criticat și unii și alții m-ați ținut treaz în opinia publică de 
fapt știți că acesta este principalul atu a unui câștigător al unor alegeri și a fost o onoare pentru 
mine să fiu coleg cu dumneavoastră, sala aceasta și oamenii din sala aceasta pentru mine 
sunt foarte importanți în formarea mea ca om și în evoluția mea ca om. Fără nicio demagogie 
vă spun că am participat de fiecare dată cu emoție în acest for legislativ al județului Hunedoara 
și chiar dacă părerile noastre nu au coincis de fiecare dată repet puteți cont oricare dintre 
dumneavoastră și în probleme de administrație publică și în probleme politice și mai ales în 
probleme personale. Vochițoiu Haralambie vă va sta la dispoziție oricând. Vă mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc și eu domnule consilier, de abia aștept fără emoții dar cu mare interes să 
citesc nota de fundamentare, să văd calculele pe care le-ați făcut pentru a justifica această 
scădere cu 25% a prețului apei, bănuiesc că ați citit și contractul cu Comunitatea Europeană 
care spune că în perioada următoare nu avem voie să micșorăm prețul la apă, dar eu sunt 
convins că dumneavoastră veți face tot posibilul nu să micșorați cu 25% ci să o dăm gratis și 
nu numai în Valea Jiului ci în tot județul Hunedoara, fiindcă vă atrag atenția că cofinanțarea 
tuturor proiectelor indiferent pe ce zonă sunt e o contribuție a tuturor cetățenilor din județul 
Hunedoara și atunci nu mi se pare corect ca numai unii să beneficieze de această cofinanțare 
și alții nu. De aceea, eu vă solicit acum în calitatea mea de președinte al consiliului județean și 
dacă doriți supun la vot și cred că o să fie de acord cu mine ca să reușiți în scurt timp nu numai 
cu 25%, deci să aduceți fondurile necesare să o dăm gratis la nivelul întregului județ ca să nu 
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mai zică cineva că sunteți senatorul resturilor sau ceva de genul acesta, să demonstrați că 
sunteți senator - și acum fac o paranteză nu vă îmbuibați că nu ați câștigat nimic, nu 
dumneavoastră ați câștigat a fost legea care v-a adus aici, câștigător a fost altcineva acolo – 
dar e bine că avem mai mulți parlamentari și sunt convins că așa cum dumneavoastră pe 
Valea Jiului avem un parlamentar aici care spunea că e al devenilor și sunt convins că după 16 
ani de primărie va fi în sfârșit un om al devenilor și cred că împreună puteți să faceți lobby 
serios ca să ne atingem țelul, adică gratuități dacă se poate peste tot.  
 Vă mulțumesc pentru inițiativă, vă spun stau cu inima strânsă și de abia aștept să pun 
mâna pe nota de fundamentare, pe calculele care le-ați făcut, să vedem cum ați ajuns la 
concluzia de 25% și vă promit că în prima ședință de consiliu județean în ianuarie, deși sper să 
nu-mi cereți să fac una de îndată, timpul e un bun sfetnic pentru toată lumea mai ales că e 
vorba de o problemă foarte importantă  și sunt convins că toți colegii mei vor să studieze cu 
atenție, dar m-a îngrijorat un lucru că spuneați că veți face calcule împreună cu colegii 
dumneavoastră de acum încolo, e târziu dacă nu ați făcut calculele și cum vom motiva la 
Comunitatea Europeană scăderea cu 25% în așa fel încât să nu fim nevoiți să dăm fondurile 
înapoi și să ne dezvoltăm pe banii noștri, dar repet cu toată seriozitatea, mă bazez la modul 
serios pe dumneavoastră că veți face lobby-ul necesar pentru a obține fondurile necesare 
pentru județul Hunedoara, nu o să spunem că dăm gratis dar cu fondurile pe care le aduceți 
dumneavoastră să le spunem cetățenilor Vochițoiu Haralambie senatorul județului Hunedoara, 
a făcut un cadou, măcar pentru un an de zile dacă nu pentru mai mult să ieșim din criză. 
Altcineva? 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Avem rezultatul votului. Domnule președinte, îmi pare rău că avem o ordine de zi și 
ascultăm povești. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Să nu vă pară rău că am discutat probleme foarte serioase. 

Domnul Staier Ioan Dumitru, preşedintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal: 
din 31 voturi valabil exprimate, pentru numirea doamnei Tolaș Liliana în funcția de manager la 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane  au fost exprimate 31 voturi pentru. 

Astfel a fost adoptat art.4. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Revenim la proiectul de hotărâre. 
 Art.5 cu vot deschis: 

-  Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, 
a proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de 
management pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnul consilier vă rog. 
 Vochițoiu Haralambie: 
 Vă mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să fiu foarte scurt. O felicit pe doamna 
director Tolaș cred că la ora actuală nu ar fi un om mai potrivit acolo. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule, ea chiar a câștigat. 
 Vochițoiu Haralambie: 
 Am înțeles, de aceea am și votat pentru, eram convins de asta. Nu cred că este cadrul 
și timpul să discutăm despre această lege electorală pe care toate partidele din România au 
aprobat-o, însă vreau să atrag atenția asupra unui lucru că și eu ca și contributor la bugetul 
țării sunt nemulțumit că actualul Parlament a fost umflat cu 100 și ceva de parlamentari. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Păi nu mai mergeți aceștia cu resturile, stați acasă. Nu depuneți jurământul și rămâneți 
în istoria județului Hunedoara și a României. 
 Vochițoiu Haralambie: 
 Aici vreau să mă ascultați cu atenție că dumneavoastră sunteți profesor de matematică 
și sigur că o să înțelegeți ce vreau să spun. In timp de Partidul Poporului Dan Diaconescu a 
obținut 14% voturi de la poporul român și ocupă 14% scaune în Parlamentul României, ARD a 
primit 17% voturi de la români și ocupă 17% scaune în Parlament, alianța formată din cele 
patru partide PSD, PNL, UNPR și PC au primit voturi de la români 58-60% și ocupă 70% 
scaune în Parlamentul României, de aici inflația de parlamentari și aici vreau să vă rog să 
vorbiți cu colegii dumneavoastră care se simt în plus, eu nu știu cine sunt ori să stea în 
balcoane cum le-a recomandat Liviu Dragnea ori să rămână acasă. Si vreau să vă dau cazul 
particular al județului Hunedoara, în seara zile de duminică 9 decembrie USL a obținut pentru 
Senatul României voturi de la hunedoreni pentru 1,9 mandate de senator. E adevărat că în 
seara aceea datorită imperfecțiunilor legii, 3 colegi de-ai dumneavoastră s-au și așezat pe trei 
scaune, deși primiseră voturi pentru 1,9 deci nici pentru 2 scaune de senator. Acum rămâne să 
vedeți dumneavoastră care a ocupat abuziv locul – doamna Câmpeanu, sper că nu, domnul 
Nicula, sper că nu sau domnul Păran de asemenea sper că nu. De aici vin resturile, umflarea 
Parlamentului și așa mai departe. Vreau să spun încă o dată că nu o să mă simt niciodată jignit 



38 | P a g e  
 

de cei care nu pot să înțeleagă că o asemenea reușită nu aparține unui om, ci unui grup de 
oameni și, prin urmare, nu există parlamentar de rangul I sau de rangul II. Incă o dată, repet, 
singura alianță –așa arată calculele, nu eu o spun – USL are 58-60% voturi și ocupă 70% 
scaune în parlament, cred că aici dacă se poate să contribuim cu toții la remedierea legii. Mai 
departe eu zic că sunt frustrări, neîmpliniri sau alte lucruri dacă cineva comentează dincolo de 
legea electorală. Vă mulțumesc și sper să nu mai fiu nevoit să vă cer încă o dată cuvântul. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vreau să vă spun că din lege citiți numai ce vă interesează, citiți toată legea și atunci 
vedeți că nu aveți dreptate. 
 Balint Tiberiu: 
 Pentru că ați insistat pe această problemă, bănuiesc ca să vă vedeți la televizor, aș vrea 
să vă atrag atenția că chiar dacă nu sunteți profesor de matematică că până în clala VIII dacă 
treceați vă ieșea oricum această matematică, ținând cont de faptul că dumneavoastră ați luat 
circa 12 mii voturi și senatorii USL au peste 100 mii voturi, aproximativ 104.000, 
dumneavoastră sunteți doar a noua parte din voturile care le-a luat USL, deci USL a luat pentru 
9 senatori ca și dumneavoastră în județul Hunedoara, nu a luat 1,9 mandate indiferent ce 
calcule faceți dumneavoastră. 
 Vochițoiu Haralambie: 
 Biroul electoral. 
 Balint Tiberiu: 
 Nu, mandate de 100% erau 1,9 au câștigat toți cu peste 51% colegiul în care au 
candidat. Mai mult, cred că sunteți într-o abatere dumneavoastră prin mandatul pe care l-ați 
obținut și nu l-ați câștigat nu sunteți senator de Hunedoara și cred că va trebui să stabiliți cam 
pe unde ați devenit dumneavoastră senator prima dată înainte de a-i jigni pe cei care și-au 
câștigat mandatele pe drept. Dumneavoastră nu aveți căderea să faceți acest lucru și cred că 
este ultimul populism pe care-l spuneți aici în fața consiliului județean. Era mai bine să nu mai 
deschideți această discuție pentru că la fel ați spun din matematicile dumneavoastră că 
reprezentați peste 50% din cetățenii județului Hunedoara opoziția și nu este așa tot aici în 
consiliul județean și bănuiesc că la fel cu această matematică ați fundamentat și scăderea 
prețului la apă. Dacă e așa înseamnă că și acolo ați greșit. Vreau să le urez colegilor din 
consiliul județean sărbători fericite și un an nou mai bun. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc domnule vicepreședinte, gata cu polemicile, domnule eu mă bucur și v-am 
spus și sper de la dumneavoastră indiferent senator de ce veți fi sunteți domiciliat că și Firtzak 
de exemplu e senatorul rutenilor dar e în județul Hunedoara și a luat salariul și el de acolo, 
sper din tot sufletul ca ceea ce ați promis să faceți în așa fel încât să aduceți bani în județul 
Hunedoara ca să ne putem dezvolta peste limitele posibile. 
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 Costa Cosmin: 
 Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș vrea să-i răspund și eu domnului 
vicepreședinte;  domnule vicepreședinte ar trebui să vă bucurați de această lege binevenită eu 
zic a resturilor pentru că altfel la scorul pe care l-a obținut PSD cu siguranță guverna singur 
exceptând UNPR și PC două partide mici care împreună nu fac 5%, să o spunem pe cea 
dreaptă, PNL rămâne veriga slabă a alianței și în condițiile în care nu ar fi intrat aceste resturi 
cu siguranță PSD ar fi guvernat singur. Mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule, nu știam că ești un mare analist, eu te-am cunoscut demult, în fine. 
 Costa Cosmin: 
 Vă mulțumesc pentru cuvânt domnule președinte. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Si eu domnule consilier și chiar suntem înaintea sărbătorilor, nu vreau să am o polemică 
cu tine, mai ales cu tine. 
 Vreau să vă spun sărbători fericite și ”La mulți ani!”, succese depline acolo unde plecați, 
sperăm să vă întoarceți în județul Hunedoara cu tolba plină, nu fără tolbă în așa fel încât să 
putem să vă mulțumim în fiecare ședință de consiliu județean. 
 Doamnelor, domnilor consilieri ultima ședință din acest an a luat sfârșit, vă urîm încă o 
dată sărbători fericite, La mulți ani, odihniți-vă că anul viitor vom avea mult mai mult de lucru. 
 Epuizându-se punctele de la ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE,    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
            Mircea Ioan Moloț                       Dana Dan 
 


