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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  20 decembrie  2013,  ora 11,00  cu ocazia ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

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

La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, 
Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși 
Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rudeanu Mihail Nicolae, Stănescu Vetuța, 
Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana,  
Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. 
   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 32 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (33), 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 29 
noiembrie 2013 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, 
în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (33). 
 
 
 



2 | P a g e  
 

 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 
Județean de Urgență Deva; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Deva; 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cuprinse în Programul de 
transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014-
30.06.2019; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării documentațiilor 
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, faza studiu 
de fezabilitate; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2013; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean; 
7. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2013; 
8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor 
externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV al anului 2013; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice de asistență și 
reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și/sau ale Unității administrativ-
teritoriale Județul Hunedoara în justiție, pe anul 2014; 
10. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea concursului de proiecte de 
management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului profesionist „Drăgan 
Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale Hunedoara; 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.7 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH). 
12. Diverse. 
  In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rugăm  să 
aprobaţi completarea  ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale 
unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, care să 
fie supus dezbaterii după punctul 9 al ordinii de zi. 

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

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
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I. 
 
 

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Nefiind discuții, se supune la vot, se supune la vot proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Se supune la vot, se supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
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II. 
 
 

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot, se supune la vot proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare 
ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cuprinse în 
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 
01.01.2014-30.06.2019. 
 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 licențelor de traseu cuprinse 
în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în 
perioada 01.01.2014-30.06.2019, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cuprinse 
în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în 
perioada 01.01.2014-30.06.2019, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 

IV. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului 
județean, 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 ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
și elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale 
consiliului județean, faza studiu de fezabilitate, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului 
județean, faza studiu de fezabilitate, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 

V. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
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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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 

VI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes 
județean. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
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 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la  vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor 
publice de interes județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (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). 
 Se supune la  vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de 
interes județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare 
și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2013. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Tolaș Liliana:   
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere – Costa Cosmin Cristian. 
 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: 
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- 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 secțiunea de 
funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV al 
anului 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pentru trimestrul IV al anului 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul IV al anului 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 

IX. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice de 
asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și/sau ale Unității 
administrativ-teritoriale Județul Hunedoara în justiție, pe anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
   Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de 
activități juridice de asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara 
și/sau ale Unității administrativ-teritoriale Județul Hunedoara în justiție, pe anul 2014, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 



12 | P a g e  
 

 Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități 
juridice de asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și/sau ale 
Unității administrativ-teritoriale Județul Hunedoara în justiție, pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 7 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Damian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian. 

 
X. 

 
  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. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
   Nefiind discuții, se supune la vot, pe articole, 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: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
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 Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelorr 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 (33). 
 
 

XI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea concursului de 
proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului profesionist 
„Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale 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. 
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 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea și 
desfășurarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de 
manager al Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii 
tradiționale Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
   Art.2 cu vot secret conform  art.45 alin.5 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare deoarece se vor numi doi 
reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara: 

− Unul în comisia de concurs şi 
− Unul în  comisia de soluţionare a contestaţiilor  

   pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de 
manager al Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii 
tradiționale Hunedoara. 
   Vă rog să-mi permiteți să fac propuneri, reprezentanții consiliului județean fiind din 
aparatul de specialitate: pentru comisia de concurs pe domnul Stoian Dan – administrator 
public, iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor, pe domnul Dan Daniel – secretarul 
județului. 

Mai aveți și alte propuneri? 
   Dacă nu sunt, vă rog să se completeze buletinele de vot cu numele persoanelor 
propuse.     

După exercitarea votului, membrii comisiei de validare se retrag pentru numărarea 
voturilor. 

Domnul Staier Ioan Dumitru, preşedintele comisiei de validare,  prezintă procesul-
verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru numirea  reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de concurs de proiecte de management organizat pentru 
ocuparea postului de manager al Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” pentru 
promovarea culturii tradiționale Hunedoara: din 33 voturi valabil exprimate, pentru domnul 
Stoian Dan – 33 voturi pentru. 

Domnul Staier Ioan Dumitru, preşedintele comisiei de validare,  prezintă procesul-
verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru numirea  reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte 
de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului profesionist 
„Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale Hunedoara: din 33 voturi valabil 
exprimate, pentru domnul Dan  Daniel – 33 voturi pentru. 

Astfel a fost adoptat articolul 2 al proiectului de hotărâre. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea 
concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al 
Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale 
Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 

XII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art.7 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului 
Hunedoara (ADEH). 
   Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art.7 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a 
județului Hunedoara (ADEH), pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
   Art.2, cu vot secret deoarece se vor numi 3 (trei)  reprezentanți ai Consiliului 
Județean Hunedoara în Consiliul de conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-
Socială a Județului Hunedoara. 

Vă rog să-mi permiteți să fac următoarele propuneri: Crișan Dan Eugen, Butar Marin 
și Palaghia Georgeta – salariați din aparatul de specialitate al consiliului județean. 

Mai aveți și alte propuneri? 
   Dacă nu sunt, vă rog să se completeze buletinele de vot cu numele persoanelor 
propuse.     

După exercitarea votului, membrii comisiei de validare se retrag pentru numărarea 
voturilor. 
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Domnul Staier Ioan Dumitru, preşedintele comisiei de validare,  prezintă procesul-
verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru numirea  reprezentanților  Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul de conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-
Socială a Județului Hunedoara: din 33 voturi valabil exprimate, pentru domnul Crișan Dan 
Eugen – 33 voturi pentru, pentru domnul Butar Marin – 33 voturi pentru și Palaghia 
Georgeta– 33 voturi pentru. 

Astfel a fost adoptat articolul 2 al proiectului de hotărâre. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art.7 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului 
Hunedoara (ADEH), pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
x 

 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnilor colegi de la PDL, ați făcut o interpelare vizavi de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. V-am prezentat 
răspunsul, de fapt  întregului consiliu județean, dacă aveți întrebări, nelămuriri, vă stăm la 
dispoziție.  Am un anunț de făcut la ora 15,30 vă invităm în curtea comisariatului, am 
finalizat centrul județean de management a situațiilor de urgență, vă mulțumesc pentru că 
ați fost de acord cu această idee, l-am finalizat și îl vor prelua autoritățile respective – 
poliție, jandarmi, pompieri, Salvital, salvarea, spitalul și ne-am bucura să fim toți fiindcă 
împreună am decis această investiție și vă aștept cu mare drag să tăiem panglica. 
 Gaia Doru: 
 Am avut ieri ședințele de comisii și după aceste ședințe, fiind aproape Teatrul de artă 
am vizitat anexele în cadrul atribuțiilor avute de orice consilier privind observarea cheltuielii 
banilor aprobați și urmărirea execuției. Am făcut o vizită și am observat utilitatea dovedită, 
proiectarea excepțională, execuția de excepție și țin neapărat să-i felicit pe toți care au 
înițiat, au aprobat și au executat această superbă lucrare.  
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 Având în vedere sărbătorile de iarnă, țin să transmit tuturor un Crăciun fericit, un an 
nou fericit încărcat cu bucurii, cu gânduri bune, cu sănătate, cu realizări personale și cu toții 
să avem realizări pentru întregul județ. Mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc și eu domnule consilier, sigur în ianuarie când vom avea o ședință sau 
eventual înainte poate un eveniment deosebit o să inaugurăm și acel centru care este 
finalizat. Apropo de investiții și de interpelarea făcută, vreau să vă informez domnilor colegi 
că am finalizat și adăpostul de la Uricani și ușor-ușor începem să rezolvăm problema 
maidanezilor în județul Hunedoara. Vom continua și anul viitor pentru extindere fiindcă la 
ora actuală conform legii avem în adăpost ca și capacitate în jur de vreo 550 cu cei care 
sunt 100 la Uricani, 650, fiindcă pe Valea Jiului avem doar două adăposturi la Petroșani și 
Uricani și fiindcă la Uricani mai există posibilitatea extinderii, urmează ca primăria să facă 
toate demersurile în așa fel încât să le putem extinde. Oricum în momentul în care apa 
normele metodologice de aplicare a legii, vom aplica legea de acum încolo. Vă rog domnule 
Zvâncă. 
 Zvâncă Adrian: 
 Domnule președinte, ca și colegul meu, am fost și eu în vizită la Straja acum două 
săptămâni, bineînțeles și pentru schi, vreau să vă mulțumesc pentru operativitatea cu care 
s-au rezolvat, cel puțin din ce am văzut eu, problemele acolo, la salvamont a apărut o 
autoutilitară care chiar în momentul în care eram acolo era disponibilă pentru o intervenție. 
Totodată vă mulțumesc și pentru operativitatea cu care s-a finalizat acordul cu Asociația 
Pro Straja, ieri împreună cu domnul Tiberiu Balint și cu colegul meu David Adrian am asistat 
la semnarea acestui acord și sper ca în Straja să se rezolve și problema drumului de acces 
în așa fel încât să fie totul rezolvat. Vă mulțumesc pentru operativitate și dumneavoastră și 
executivului și totodată transmit sărbători fericite și ”La mulți ani!” și executivului și colegilor 
noștri. Mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor și domnilor colegi, eu vă mulțumesc pentru întreaga colaborare pe care 
am avut-o pe parcursul acestui an fiindcă la momentele importante am dat dovadă de multă 
maturitate atât politică cât și administrativă, fiindcă noi aici facem mai puțină politică și mai 
multă administrație, dacă avem rezultate în județul Hunedoara ni se datorează tuturor. Vă 
mulțumesc încă o dată, sănătate, sărbători fericite și ”La mulți ani!”. Sperăm să avem și 
anul viitor mintea necesară care să ne călăuzească pașii în continuare spre o dezvoltare a 
județului Hunedoara. Poate că așa cum ați urmărit în presă, am făcut un bilanț, vreau să vă 
informez că în acest an față de anul trecut am avut investiții și reparații cu 20 milioane mai 
mult decât 2012, chiar dacă a fost un an de criză. 
 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 
 
 


