ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 17 iunie 2015
La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu și David Adrian
Nicolae – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu,
Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru,
Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ioan, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion,
Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip
Ioan, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvâncă Adrian – consilieri
județeni; Stefoni Dumitru Sorin – secretar al județului.
Lipsește de la ședință domnul consilier Rudeanu Mihail Nicolae.
In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei.
Sedința este condusă de domnul vicepreședinte Gligor Dorin
Oliviu.
Gligor Dorin Oliviu:
Stimați colegi consilieri, stimați invitați și stimați colaboratori din
media, înainte de începerea ședinței, fetele și băieții de la Ansamblul
folcloric Drăgan Muntean pe care-i vedeți aici, doresc să lanseze fiecăruia
dintre dumneavoastră o invitație la manifestarea din 24 iunie, din Deva. Ii
rog cu cel mai mare drag să o facă!
Fodor Cristian:
Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri
județeni, doamnelor și domnilor directori, stimați colegi, vă invităm în data
de 24 iunie să fiți alături de noi la un eveniment pe care îl organizăm pentru
prima dată aici la Deva. Este vorba de Ziua Internațională a Iiei, pe care
dorim să o marcăm prin acest eveniment, dorim să îi atragem pe tineri
spre valorile noastre culturale, pentru a prețui iia strămoșească, care
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reprezintă un simbol, o artă ce ne poartă prin istorie o mărturie a spiritului
strămoșesc și vorbește despre noi ca neam sensibil, dar puternic.
Vă așteptăm și pe dumneavoastră alături de noi și vă
mulțumesc, cu această ocazie, pentru sprijinul acordat de la înființarea
acestui ansamblu și până în prezent. De aceea, am venit împreună cu
patru perechi de dansatori, îmbrăcați în costumele frumoase pe care le-am
achiziționat datorită dumneavoastră și sprijinului acordat. Vă mulțumim mult
de tot și vă așteptăm cu mare drag în 24 iunie, pentru a sărbători împreună
cu noi Ziua Internațională a Iiei.
x
Gligor Dorin Oliviu:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008 a Consiliului
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului
Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Gligor Dorin Oliviu:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 29 consilieri, 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 al şedinţei
anterioare, care a avut loc în data de 29 mai 2015, şi să solicitaţi
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal?
Cineva din sală vrea să facă observații în legătură cu procesul verbal?
Răican Dan:
Domnule președinte, stimați consilieri, în ședința consiliului
județean de lua trecută a fost adoptată Hotărârea nr.81/2015 privind
acordarea unor finanțări nerambursabile. Asociația Antiparkinson a depus
o solicitare pentru alocarea sumei de șapte mii lei, în vederea editării
revistei asociației, singura publicație din România dedicată bolnavilor de
Parkinson. Solicitarea noastră a fost respinsă, deoarece pentru cultura
scrisă nu s-au alocat fonduri. Vă mulțumesc!
Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc și eu, am înțeles acum demersul dumneavoastră. O
rog pe doamna consilier Dobrei Lidia, președina comisiei ce a repartizat
resursele pe Legea 350 să vă răspundă.
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Dobrei Lidia:
Domnule președinte, pe secțiunea cultură scrisă nu am avut
repartizate sume prin hotărârea consiliului județean. Dar consider că un
răspuns scris din partea comisiei va fi mai bine primit de domnul Răican.
Mulțumesc!
Gligor Dorin Oliviu:
Da, vă mulțumesc și eu și o să analizăm oportunitatea și
posibilitățile legale de ... nu reparare a unei greșeli, că nu e o greșeală. Nu
a existat axă de finanțare pe cultura scrisă, dar îmi doresc să avem o
întâlnire cu reprezentantul Asociației antiparkinson și să căutăm soluții
împreună.
Dacă nu sunt observații privind conținutul procesului verbal, îl
supun la vot:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29).
x
Gligor Dorin Oliviu:
Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum
a fost ea publicată:
1.
Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului
de consilier județean al domnului Costa Cosmin Cristian.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului
de consilier județean și de vicepreședinte al domnului Balint Tiberiu
Ioan.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean
Hunedoara.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului
Județean Hunedoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord cadru de
parteneriat în scopul constituirii ,,Parteneriatului pentru dezvoltarea si
promovarea Destinaţiei Ecoturistice Ţara Haţegului – Retezat”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Asociația
Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect
de interes județean (Opera Nights).
7.
Proiect de hotărâre privind validarea unor membri de drept ai
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara.
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8.

Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economicomilitare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.169/2012.
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții la Spitalul Județean de Urgență Deva.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
în cadrul bugeturilor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor
instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean
Hunedoara.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor
interene și modificarea programului de investiții finanțat din bugetul
creditelor interne pe anul 2015.
13. Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a Direcției
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara la Programul
de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015, în
vederea achiziționării de către aceasta a unui autovehicul.
14. Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul
2015, în vederea achiziționării de către aceasta a două autovehicule.
15. Proiect de hotărâre privind constatarea suspendării de drept a
raportului de serviciu al directorului general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.
Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul
Diverse.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi propusă:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (29).
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de
termen a mandatului de consilier județean al domnului Costa Cosmin
Cristian, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Doamna consilier județean Pleșcan Dorina părăsește sala de
ședințe, numărul consilierilor județeni prezenți în continuare fiind 28.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a
mandatului de consilier județean al domnului Costa Cosmin Cristian:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea înainte
de termen a mandatului de consilier județean al domnului Costa Cosmin
Cristian, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(28).
II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de
termen a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al domnului
Balint Tiberiu Ioan, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a
mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al domnului Balint
Tiberiu Ioan:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea înainte
de termen a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al
domnului Balint tiberiu Ioan, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(28).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui
Consiliului Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la
acesta.
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Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Gaita Doru:
Nu știu ce propuneri vor fi, dar, stimați colegi din PD, m-au
incitat să iau cuvântul colegii dumneavoastră care au venit să asiste la
acest punct. Stimați colegi din PD, dumneavoastră vreți să ne vindeți - și
poate chiar reușiți – fuziunea cu PNL ca fiind un mare succes al unui
strălucit plan politic. De fapt, este o rușinoasă ieșire din scenă a unui partid
politic care a ridicat infracțiunea până la rang de program. Si fără să se știe
câți mai rămân în picioare dintre ei, PD s-a vărsat în PNL pentru acest
deziderat de a putea ieși curat din scenă. Nu cred că este chiar așa și nu o
să reușiți să ne lămuriți.
Stimați colegi din PD, față de unii chiar am un respect deosebit,
ați crezut că ați păcălit crunt PNL, însă asta se va vedea cât de curând,
dacă nu chiar astăzi. Dar trebuie să vedem acest lucru, să deschidem ochii
și la noi în județ. Asta este părerea mea și am mai spus-o; ar trebui să citiți
de mai multe ori acel discurs al meu din iunie anul trecut, când ați uzurpat
postul de conducere din consiliul județean și v-ați propus schimbarea
vicepreședintelui Ioan Rus. Acum mulți văd adevărul, adevărata intenție,
dar pentru unii cred că este prea târziu să o mai vadă. Vă mulțumesc!
Gligor Dorin Oliviu:
Si eu vă mulțumesc pentru intervenția politică, desigur, așa cum
pricepeți dumneavoastră politica. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, vă
voi invita să faceți propuneri pentru candidaturi, însă nu înainte de a face o
precizare. Sigur, candidaturile se pot propune conform Legii administrației
publice, conform deciziilor politice, pentru că suntem consilieri cu mandat
politic, prin votul cetățenilor hunedoreni. Inainte de propunerile pentru
candidaturi, doresc să fac precizarea că nu voi candida pentru această
funcție, întrucât – în urma unei ședințe „grele” în organizația noastră de
partid – s-a luat această decizie. PNL va avea un candidat și voi respecta
decizia partidului, chiar dacă propunerea pe mine nu m-a convins.
Dar înainte de a trece la propuneri, în primul rând, doresc să
mulțumesc consilierilor județeni pentru cele șase luni de zile în care,
împreună, am recredibilizat instituția Consiliului Județean Hunedoara. Si
asta e o mare mulțumire. Sigur, le mulțumesc salariaților din consiliu,
colegilor din consiliul județean, pentru aceste șase luni în care, și împreună
cu ei, am muncit la recredibilizarea instituției Consiliului Județean
Hunedoara. Si, bineînțeles, trebuie să le mulțumesc hunedorenilor pentru
înțelegerea corectă a realității.
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Există, sigur, și un regret, alături de proiectul administrativ de
care mă declar extrem de mulțumit, de recredibilizare a Consiliului
Județean Hunedoara. Este vorba despre un proiect politic, prin care
instituțiile statului să nu ne-o mai ia înainte, un proiect politic în care
nemulțumirea hunedorenilor să nu ne-o mai ia înainte. Proiectul politic mai
întârzie, dar puțin. Mulțumesc încă o dată! Vă rog faceți propuneri!
Henți Iulian:
Domnule președinte de ședință, dați-mi voie să fac propunerea
din partea Partidului Național Liberal! Pentru funcția de președinte al
Consiliului Județean Hunedoara propunerea este domnul Adrian Nicolae
David. Mulțumesc!
Gligor Dorin Oliviu:
Da, rog să se consemneze! Dacă mai sunt alte propuneri?
Dacă nu mai sunt, vom face o scurtă pauză pentru completarea buletinelor
de vot. Acesta a fost singurul lucru care ne-a scăpat în înțelegere, să avem
gata redactate buletinele de vot.
Rus Ioan:
Vreau să fac o precizare. Noi, grupul de consilieri PSD, având
în vedere că dumneavoastră aveți majoritatea și că ați hotărât în ședința
dumneavoastră de partid cine să fie președinte, nu participăm la vot.
Același lucru este valabil și pentru grupul UNPR.
După completarea buletinelor de vot, pe baza apelului nominal,
se trece la exercitarea votului secret, în cabina de vot, prin aplicarea
ștampilei de vot.
La terminarea procesului de votare, comisia de validare se
retrage pentru numărarea voturilor. La revenirea în sală, domnul Oprișa
Ioan Florin, președintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal de
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr
de 20 voturi, dintre care 16 voturi pentru și 4 împotriva alegerii domnului
David Adrian Nicolae în funcția de președinte al Consiliului Județean
Hunedoara.
Stefoni Dumitru Sorin:
Deci, cu un număr de 16 voturi pentru, se alege în funcția de
președinte al Consiliului Județean Hunedoara domnul David Adrian Nicolae
și se adoptă proiectul de hotărâre cu articol unic.
Gligor Dorin Oliviu:
Il invit pe domnul președinte David Adrian Nicolae să conducă
în continuare ședința consiliului județean și îi doresc succes!
David Adrian Nicolae:
Doamnelor și domnilor, înainte de a continua lucrările ședinței
ordinare de astăzi, dați-mi voie să adresez câteva cuvinte de mulțumire
colegilor consilieri din Partidul Național Liberal, care m-au învestit cu votul
lor de încredere, să îi asigur de toată disponibilitatea mea și să-i asigur că
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toată forța și toată puterea mea mi-o voi dedica proiectului politic și
proiectului administrativ pentru județul Hunedoara. Si nu aș vrea să închei
înainte de a-i mulțumi domnului vicepreședinte Dorin Oliviu Gligor pentru
modul în care a condus această instituție într-o perioadă extrem de dificilă,
să-l rog - și sunt convins că o va face – să mă sprijine și dânsul, și noul
vicepreședinte pe care îl vom alege astăzi, pentru ca anul viitor, când ne
vom prezenta în fața hunedorenilor, să stăm cu fruntea sus. Vă mulțumesc!

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea unui
vicepreședinte ale Consiliului Județean Hunedoara, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt observații în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Rus Ioan:
Grupurile de consilieri PSD și UNPR își mențin același punct de
vedere și nu vor vota la acest punct.
Petrui Ioan Dorin:
O propun pe doamna consilier Stănescu Vetuța.
David Adrian Nicolae:
Vă mulțumesc, domnule consilier! Alte propuneri? Dacă nu sunt
alte propuneri, vom face o scurtă pauză pentru completarea buletinelor de
vot.
După completarea buletinelor de vot, pe baza apelului nominal,
se trece la exercitarea votului secret, în cabina de vot, prin aplicarea
ștampilei de vot.
La terminarea procesului de votare, comisia de validare se
retrage pentru numărarea voturilor. La revenirea în sală, domnul Oprișa
Ioan Florin, președintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal de
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr
de 21 voturi, din care 19 pentru alegerea doamnei Stănescu Vetuța în
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.
David Adrian Nicolae:
Deci, cu 19 voturi pentru, dintr-un total de 21, în funcția de
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara a fost aleasă doamna
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Vetuța Stănescu și s-a adoptat proiectul de hotărâre cu articol unic.
Doamna vicepreședinte, vă rugăm să luați loc în prezidiu!
Stănescu Vetuța:
Mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de mine și mi-au
acordat votul. Sper să nu dezamăgesc niciodată pe niciunul dintre
dumneavoastră, nici măcar pe cei care astăzi nu au participat la vot, să-mi
fac treaba așa cum trebuie, iar profesionalismul de care am dat dovadă în
instituțiile în care am lucrat să fie coroborat cu viața politică pe care o voi
avea de aici încolo. Vă mulțumesc tuturor și sper să face o echipă
imbatabilă de acum înainte la conducerea consiliului județean. Mulțumesc
domnului vicepreședinte, mulțumesc domnului președinte și le mulțumesc
și pentru viitorul care ne așteaptă și care nu va fi tocmai simplu.
David Adrian Nicolae:
Si eu vă mulțumesc, doamna vicepreședinte, și vă urez mult
succes!
Domnii consilieri județeni Rus Ioan și Staier Ioan Dumitru
părăsesc sala de ședinte, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți
în continuare este 26.
V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord
cadru de parteneriat în scopul constituirii „Parteneriatului pentru
dezvoltarea și promovarea Destinației Ecoturistice Tara Hațegului-Retezat”,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Gaita Doru:
Suntem de acord cu acest proiect de hotărâre, dar solicităm o
scurtă lămurire de la persoanalul tehnic al consiliului județean cu privire la
modul cum s-au ales partenerii pentru acest acord. Am constatat că unii din
marii parteneri din zona Hațegului nu sunt prinși în acest parteneriat. Dorim
să știm care au fost criteriile de selecție, pentru că suntem convinși că
există o logică. Iar ieri, cu toate problemele care au fost, nu am aprofundat
problema aceasta în ședințele pe comisii.
David Adrian Nicolae:
Domnule consilier, să înțeleg că doriți o lămurire în acest
moment sau doriți un răspuns în scris?
Gaita Doru:
Acum, dacă se poate. De ce parteneri importanți, care
operează în Retezat nu sun în acest parteneriat? S-ar putea să fie o o
chestiune logică, dar nu sunt lămurit.
David Adrian Nicolae:
In acest moment, șeful serviciului de relații externe nu este
prezent aici. Pentru celeritatea lucrărilor noastre, domnule consilier, o să vă
rog să reluăm această problemă la punctul diverse, când domnul Dan
Crișan de la compartimentul de relații externe va fi invitat să vă răspundă la
întrebări.
Domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu părăsește sala de
ședințe, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare
este 25.
Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord cadru de
parteneriat în scopul constituirii „Parteneriatului pentru dezvoltarea și
promovarea Destinației Ecoturistice Tara Hațegului-Retezat”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin)
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).
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Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui
acord cadru de parteneriat în scopul constituirii „Parteneriatului pentru
dezvoltarea și promovarea Destinației Ecoturistice Tara Hațegului-Retezat”,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 voturi pentru și o
abținere (Muțiu Florin).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și
Asociația Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în comun a unui
proiect de interes județean (Opera Nights), precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Asociația
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Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de
interes județean (Opera Nights):
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara, și Asociația Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în
comun a unui proiect de interes județean (Opera Nights), în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).
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VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea unor membri
de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara, precum și
nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Este vorba despre o modificare legislativă care permite lărgirea acestei
comisii cu încă trei membri: șeful jandarmeriei și șeful ISU de la nivel
județean și șeful poliției locale a municipiului reședință de județ. Ne
conformăm și noi la această prevedere legală.
Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea unor membri de
drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae
Simion).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae
Simion).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae
Simion).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae
Simion).
14

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea unor
membri de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 voturi pentru și o
abținere (Morar Nicolae Simion).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea
Monografiei economico-militare a județului Hunedoara, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei
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economico-militare a județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012:
Doamna vicepreședinte Stănescu Vetuța lipsește temporar din
sala de ședințe, astfel încât numărul de voturi exprimate la acest punct este
24.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
Monografiei economico-militare a județului Hunedoara, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(24)

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
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Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva:
Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin și
Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar
doamna vicepreședinte Stănescu Vetuța lipsește temporar din sala de
ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 21.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(21).

X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe
anul 2015, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
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Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2015:
Doamna vicepreședinte Stănescu Vetuța lipsește temporar din
sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este
24.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului
Hunedoara pe anul 2015, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(24).

XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015
ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean
Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
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credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor
instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului
Județean Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).
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XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului creditelor interne și modificarea programului de investiții finanțat
din bugetul creditelor interne pe anul 2015, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
creditelor interne și modificarea programului de investiții finanțat din bugetul
creditelor interne pe anul 2015:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului creditelor interne și modificarea programului de
investiții finanțat din bugetul creditelor interne pe anul 2015, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).

XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind propunerea de
participare a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor
Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către aceasta a unui
autovehicul, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind propunerea de participare a
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015, în
vederea achiziționării de către aceasta a unui autovehicul:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
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Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind propunerea de
participare a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor
Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către aceasta a unui
autovehicul, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).

XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind propunerea de
participare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către aceasta a două
autovehicule, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
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finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind propunerea de participare a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015, în
vederea achiziționării de către aceasta a două autovehicule:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind propunerea de
participare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
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Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către aceasta a două
autovehicule, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).

XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea
suspendării de drept a raportului de serviciu al directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind constatarea suspendării de drept a
raportului de serviciu al directorului general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea
suspendării de drept a raportului de serviciu al directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).
x
David Adrian Nicolae:
Am epuizat ordinea de zi. O să-i dau cuvântul domnului Dan
Crișan, șeful serviciului de relații externe, pentru a oferi o explicație
domnilor consilieri județeni, în urma solicitării domnului Doru Gaita.
Crișan Dan:
Conform adresei Asociației de turism Retezat, transmisă
consiliului județean, se propune acest acord, iar parteneriatul respectiv se
constituie ca o entitate deschisă pentru a primi oricând alte organizații ori
operatori economici. Nu le-am limitat numărul.
Gaita Doru:
Vă mulțumesc pentru lămuriri!
David Adrian Nicolae:
Dacă mai sunt și alte probleme care necesită o abordare?
Gaita Doru:
Mai am eu o problemă. In ședința trecută, președintele de
ședință a promis și chiar a zâmbit ironic când am spus că drumul 787A,
acei doi kilometri și jumătate care fac legătura de la Cinciș cu drumul
Hunedoara-Hațeg, în două luni trebuie pus în funcțiune, având în vedere că
este o porțiune scurtă, iar infrastructura este făcută. Nu s-a întreprins încă
nimic. Rugămintea mea este să-l facem acum, pentru că este foarte puțin,
și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere tehnic.
David Adrian Nicolae:
Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule consilier! Domnule
director Rotar, vă rog să exprimați un punct de vedere!
Rotar Viorel:
In ședința viitoare vom aproba studiul de fezabilitate elaborat de
compartimentul de proiectare și urmează să vedem resursele financiare
pentru proiect.
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Gaita Doru:
Si ce s-a făcut timp de o lună, până acum? Pentru că ni s-a
spus că în două luni se termină.
David Adrian Nicolae:
Presupun că s-a lucrat la studiul de fezabilitate.
Rotar Viorel:
Si la evaluare; mai avem de făcut expertiza.
David Adrian Nicolae:
Domnule consilier, vom urmări cu mare atenție solicitarea
dumneavoastră și sper ca luna viitoare să demarăm executarea acestor
lucrări.
Gaita Doru:
Si mai am o rugăminte. Am făcut o interpelare cu privire la
organizarea Festivalului „Drăgan Muntean”, la care nu mi s-a răspuns
decât ceva de genul „pentru că așa am vrut noi”.
David Adrian Nicolae:
Doamna director Mariana Deac a transmis un punct de vedere.
Gaita Doru:
Punctul dumneaei de vedere spune „așa am vrut eu!”
David Adrian Nicolae:
Dacă dumneavoastră considerați necesar, puteți să o convocați
la următoarea ședință ordinară pe doamna director, pentru a vă da o
explicație în fața consilierilor județeni.
Gaita Doru:
Nu. Rugămintea mea este – așa cum s-a mai propus – o
întâlnire cu cine considerați dumneavoastră necesar, pentru a rezolva
problema acestor instituții culturale paralele. Să nu mai existe mai multe
instituții care să se ocupe de același segement cultural – folclorul. Pentru
că există prea mulți șefi și directori, iar lucrurile merg prost în continuare.
La Festivalul taragotului, din nou, nu este invitat și Ansamblul folcloric
„Drăgan Muntean”, care este al Consiliului Județean Hunedoara.
David Adrian Nicolae:
Eu vă mulțumesc și pentru această observație. Sunt de acord
cu dumneavoastră și cred că toți trebuie să reflectăm la nevoia de reformă
în ceea ce privește administrația județului nostru. Spun nevoia de reformă
pentru că noi, ca și societate, trăim într-o perpetuă schimbare și atunci cred
că ar fi foarte bine să reflectăm cu toții la ce înseamnă cultură în județul
Hunedoara și cum o putem pune mai bine în valoare. Vă invit pe toți
consilierii județeni și pe orice hunedorean interesat să faceți propuneri, să
dezbatem, pentru că dezbaterea este soluția către eficiență.
Dacă mai sunt alte intervenții?
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Petrui Ioan Dorin:
Vreau să profit de prezența domnului director al Bibliotecii
județene și să-l felicit pentru activitatea pe care o desfășoară. Totodată,
vreau să-l întreb când crede că va apărea următorul volum al Monografiei
județului Hunedoara, care este o lucrare deosebită și se bucură de
audiență din partea publicului. Mulțumesc.
Bara Sebastian:
Domnule președinte, stimată doamnă vicepreședinte, domnilor
consilieri, membri ai presei, Monografia județului Hunedoara, vol.V –
personalități Hunedorene, este aproape gata. Intenționăm să-l tipărim și săl lansăm în luna octombrie a acestui an, când va avea loc unul dintre cele
mai importante evenimente organizate de Biblioteca județeană și anume
Salonul hunedorean al cărții. Pentru acest lucru, însă, vom avea nevoie de
ajutorul dumneavoastră, mai precis de o rectificare bugetară. In speranța
că această rectificare va veni, vă mulțumesc anticipat!
Davind Adrian Nicolae:
Vă mulțumim, domnule director! Mai sunt alte intervenții? Dacă
nu mai sunt, vă mulțumesc tuturor și declar închise lucrările ședinței
ordinare de astăzi.

PRESEDINTE,
Adrian Nicolae David
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

MCC
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