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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  14 februarie  2014,  ora 11,00  cu ocazia ședinței extraordinare 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, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, 
Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, 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 – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului 
Hunedoara. 

Lipsește motivat: Rus Ioan– vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara; 
Băbău Valeriu, David Adrian Nicolae și Zvîncă Adrian – consilieri județeni. 
   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 28 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (29), potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal 
constituită.   

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 31 
ianuarie 2014 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 ? 



2 
 

 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (29). 
 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului 
Culturii în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor monumente istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO; 
Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 

 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (29). 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor și domnilor consilieri județeni, înainte de a vă prezenta unicul punct de pe 
ordinea de zi, îmi cer scuze că v-am stricat week-endul într-un fel numai că tema de azi – 
proiectul de hotărâre care sunt convins că prin voința noastră a tuturor devine o hotărâre 
este foarte important și chiar nu mai suporta amânarea până la ședința ordinară.  Stiți cu 
toții că anul trecut am primit în administrare din cele șase cetăți dacice din Munții Orăștiei 
pe cea mai importantă, toate sunt sub supraveghere UNESCO, din cele șase cinci sunt pe 
teritoriul județului Hunedoara. Ni s-a dat în administrare una, fiind curioasă toată lumea să 
vadă cum este în stare consiliul județean să o administreze, faptul că atât miniștrii culturii 
care au fost până acum, inclusiv cel care este astăzi, au caracterizat pozitiv activitatea 
consiliului județean în ceea ce înseamnă administrarea acestei cetăți, faptul că în 31 
decembrie însuși premierul Ponta a fost la cetăți și la fel a avut elogii la ceea ce a văzut 
acolo și spunea că ne va sprijini din toate punctele de vedere atât cu finanțarea drumului 
până acolo cât și cu ieșirea din fondul funciar a acelei zone de 16,6 hectare pentru a se 
putea face cercetări. In discuțiile pe care le-am avut săptămâna trecută mi s-a sugerat să 
fac acest proiect de hotărâre astăzi sau cât mai repede posibil pentru că solicităm și fonduri 
și să nu solicităm fonduri așa cum m-am trezit și astăzi cu Salvamontul de la Petroșani că 
solicită consiliului județean după ce și-a împărțit și a rezolvat ce era de rezolvat că au 
nevoie de o  mașină 4x4 pentru a-și desfășura activitatea. Ori se știe că lucrul acesta se 
face din timp că îți faci un buget și greu poți să iei dintr-o parte și să pui în altă parte în așa 
fel încât să-ți atingi toate obiectivele care ți le-ai propus fiindcă dorim să obținem și fonduri 
ale guvernului și normal să facem un proiect vast pentru fondurile care urmează, fonduri 
europene, v-am solicitat și încă o dată îmi cer scuze dar consider că este foarte importantă 
tema de astăzi, am solicitat-o chiar din București am dat telefon serviciilor să pregătească 
materialele pentru a putea să ne desfășurăm activitatea astăzi.  
 

I. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere din administrarea 
Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor monumente 
istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO. 
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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. 
 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 solicitarea de 
transmitere din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara a unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere din 
administrarea Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor 
monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
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 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor colegi, vă mulțumesc tare mult. Cred că prin această decizie pe 
care noi am luat-o astăzi, vom contribui esențial la aceea ce ne dorim de o bună bucată de 
timp ca județul Hunedoara care beneficiază de la vest la est de autostradă să se coboare 
lumea aici la Orăștie de pe autostradă și să  vadă minunățiile pe care le are județul. Dacă 
nu vom face acest lucru, vă asigur că tot ce înseamnă Occident până la Sibiu uită de 
Hunedoara și nu cred că ne dorim acest lucru. De aceea vă mulțumesc încă o dată pentru 
maturitatea politică de care ați dat dovadă, conștienți fiind că și prin acest obiectiv care este 
per ansamblu cetățile din Munții Orăștiei vom contribui la dezvoltarea turismului și ca atare 
cât mai multă lume să vină la noi să ne viziteze, posibil să vină și investitori în așa fel încât 
în fiecare zi câte puțin, câte puțin nivelul de trai al celor care trăiesc în județul Hunedoara să 
fie mai ridicat. Dacă la diverse aveți ceva? Dacă nu aveți nimic, încă o dată week-end 
plăcut, e o zi importantă pe care v-aș ruga să o memorați, deci chiar e o zi importantă 
pentru județul Hunedoara.  
 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 
 


