ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
PROCES VERBAL
Incheiat astăzi, 20 februarie 2015 în ședința ordinară a Consiliului Județean
Hunedoara
Sedința este condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul
Gligor Dorin Oliviu.
La ședință sunt prezenți: Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu,
Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș
Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier
Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș Liliana – consilieri județeni în
Consiliul Județean Hunedoara; Dan Daniel – secretarul Județului Hunedoara.
Lipsesc de la ședință: Balint Tiberiu Ioan - vicepreședinte suspendat; domnii
consilieri județeni Costa Cosmin Cristian și Zvîncă Adrian.
Gligor Dorin Oliviu:
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.
Gligor Dorin Oliviu:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 28 de 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 încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 29
ianuarie 2015 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 (28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stănescu
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Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș
Liliana).
Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost
publicată:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2015;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe
anul 2015 și estimările pe anii 2016 – 2018;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
și estimările pentru anii 2016-2018 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea
Consiliului Judeţean Hunedoara;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
și estimările pe anii 2016 - 2018 al Spitalului Județean de Urgență Deva;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar;
8.
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014, ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2015;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru unele
obiective ale consiliului județean;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice
pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de întreținere și reparații
drumuri și poduri județene pe anul 2015;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala Județului Hunedoara, în
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convențiilor de colaborare dintre
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și
fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, precum
și consiliile locale din județul Hunedoara;
(In sală s-a prezentat la ședința de consiliu județean și domnul consilier județean
Rudeanu Mihail Nicolae, astfel că sunt prezenți 29 de consilieri județeni.)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei paritare și a
Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse
regulate speciale;
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In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rog să aprobaţi
completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale precizez că proiectul de hotărâre a fost dezbătut de comisiile de specialitate ale consiliului
județean; solicitarea de introducere pe ordinea de zi provine din faptul că aceste curse
speciale fac și transport de elevi și au nevoie de aceste licențe.
și Punctul de diverse.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea propusă:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul
bugetar 2015.
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 Botici Ovidiu 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.
Bârea Vasile:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Gligor Dorin Oliviu:
Inainte de a vă invita la discuții, vreau să vă precizez cotizațiile propuse a fi plătite:
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România - 40.000 lei, Asociaţia Secretarilor de
Judeţe din România - 500 lei, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe - 180 lei, Asociaţia
Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România - 500 lei, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională – Regiunea Vest România - 965.931 lei și 100.000 lei din debitul de
962.252 lei restant, Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului” - 20.000 lei, Asociaţia de
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Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST - 70.000
lei, Asociaţia „Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva” - 696.000 lei, Asociaţia Producătorilor
de Produse Tradiţionale şi Ecologice Hunedoara - 1.000 lei, Asociaţia Naţională a
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” - 5.000 lei, Asociaţia „PATRIMONIUM”
Orăştie - 25.000 lei, Federaţia Română de Judo - 50.000 lei, Asociaţia „Clubul Sportiv
Fotbal Club Hunedoara” - 500.000 lei, Asociaţia „Fotbal Club Autobergamo” Deva - 200.000
lei şi Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.) - 22.777 lei. Dacă sunt discuții pe marginea
acestui proiect de hotărâre?
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte aș dori să intervin, la această hotărâre la punctul 5 am rămas
neplăcut impresionat că județul Hunedoara nu și-a plătit din 2012 contribuția la Agenţia
pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest România, agenție prin care consiliul județean
a derulat mai multe proiecte europene. De aceea, în anul 2015 am văzut că v-ați propus să
plătiți 100 mii lei, iar în anul bugetar 2016 suma de 862.252 lei o sumă imposibil de plătit
pentru că e foarte mare și consiliul județean nu are bani. Aici am vrut doar o observație.
La punctul 9 ni se propune să aprobăm o cotizație de 696.000 lei, deci în jur de 7
miliarde lei pentru Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva. Si la întâlnirea pe care ați avut-o
cu noi la începutul săptămânii referitor la dezbaterea proiectului de buget, am ridicat
această problemă pentru că această asociere ne aduce nouă, consiliului județean, mult rău.
Motivația pe care o dă consiliul județean pentru această asociere pentru că acest club
sportiv Deva Trans și-a făcut o altă denumire Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva pentru a
lua din faima Colegiului Național Cetate Deva sau Clubului Sportiv Municipal din Deva:
pentru contribuția la creşterea performanţelor lotului de handbal şi la promovarea pe plan
naţional şi internaţional al imaginii de ambasador de frunte al judeţului Hunedoara. Această
asociere a noastră și alocarea ca și cotizație – nu intrăm pe Legea nr.350 – ne crează o
imagine foarte proastă, echipa de handbal din Deva nu mai este cea de acum 10 ani, nu
putem vorbi de promovare internațională, echipa de handbal este un club privat și consider
că această cotizație este o cotizație politică dată pentru consilierul local din Deva Marian
Munteanu. Săptămâna aceasta a avut loc premierea celor mai buni sportivi din județul
Hunedoara, olimpici și neolimpici. Consiliul județean nu a băgat în seamă această festivitate
de premiere, nu a alocat niciun leu pentru sportivii noștri care se pregătesc pentru
Olimpiadă. Județul Hunedoara s-ar putea să aibă anul viitor doi sau trei sportivi care sunt în
pregătiri, sunt în calificări pentru a participa la Olimpiadă, nu ne aplecăm asupra acestor
oameni care aduc imagine și faimă județului nostru. Eu propun ca să ieșim din această
asociere și acești bani să-i dirijăm spre sportivii care se vor pregăti să ne reprezinte județul
și țara la Olimpiada de anul viitor de la Rio. Mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Da și eu mulțumesc. Apreciez considerațiile dumneavoastră, sigur priviți lucrurile
dintr-un anumit punct de vedere, am gândit și eu foarte mult fiecare capitol din ceea ce
înseamnă bugetul nostru pe anul 2015, am analizat orice solicitare venită din orice zonă –
social, cultural, economic din județul nostru. Acum dumneavoastră ați făcut referire în mod
special la Clubul Municipal Cetate Deva, dar înainte de aceasta era bine să vă fi făcut
precizările legate de ADR Vest încă din anii precedenți de când înregistrăm această datorie.
Ne-am propus să plătim integral cotizația la ADR Vest pentru cine nu știe, e cel mai
important partener al nostru în atragerea de fonduri europene ori partenerii trebuie să se
respecte, ne-am angajat la suma aceasta trebuie să o plătim, o plătim și am făcut și
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reeșalonarea pentru deficitul înregistrat din anii precedenți. Si acum să revin la Cetate
Deva, 696 mii lei din sărăcia județului Hunedoara – da, dar care de-a lungul timpului multă
lume a avut contribuție - pare o sumă mare. Dacă ne referim la sumele necesare răsplătirii
și susținerii efortului fetelor de la Cetate Deva e o sumă mică și eu cred că orice politician
va trebui până la urmă să înțeleagă că sălile de sport și stadioanele sunt destinate activității
sportive, fetele de la Cetate Deva ne reprezintă cu cinste, cu performanță sportivă și umplu
sala de la Deva la fiecare meci. Propunerea mea e să le susținem în continuare pentru că
acesta e sensul real și al sălilor de sport și a stadioanelor nu ca noi politicienii să aducem
oamenii cu autocarele la ședințe de partid de multe ori regizate. Acesta e punctul meu de
vedere sigur în egală măsură respectând și punctul dumneavoastră de vedere. Dacă mai
sunt alte discuții?
Gaita Doru:
Nu am înțeles ce referiri ați făcut la propunerea concretă a colegului Staier care a
propus ca o parte din sumă să fie redistribuită olimpicilor. Pică, nu pică, vă rog să o
supuneți la vot.
Gligor Dorin Oliviu:
Numai puțin aceasta e o reformulare, domnul Ștaier nu a cerut amendament, de fapt
dumneavoastră și toți colegii puteți sau nu vota, o rețin dar să revină domnul Ștaier cu
sublinierea de amendament, subliniez încă o dată de față cu toată lumea nu am avut
domnul Ștaier chiar a subliniat - cam asta ar fi părerea mea să ne retragem de acolo și să
facem lucrurile acestea; se poate reconsidera ca amendament și sigur o vom supune la vot,
olimpicii și încă o dată, toată lumea care a cerut susținere financiară justificată de la
Consiliul Județean Hunedoara a fost supusă analizei. Referitor la olimpici sigur putem
analiza lucrul acesta la o altă ședință, sunt bani și în fondul de rezervă nu cred că putem
face dezvoltare așa cum – nu știu sper să nu fie acesta mesajul dumneavoastră – luând de
la unii și dând la alții. Domnul Ștaier vă rog e amendament sau nu e amendament?
Clarificați lucrul acesta, întrucât un coleg de-al dumneavoastră a intervenit.
Ștaier Ioan Dumitru:
Domnule președinte, sigur că am intervenit și am propus să ne retragem din
asociere și banii să fie redirijați spre pregătirea pentru Olimpiadă. Eu nu voi vota articolul 9
din acest punct 1 unde se referă la această asociere, dacă dumneavoastră doriți să o
supuneți la vot sau nu e problema dumneavoastră, oricum aveți majoritate în consiliul
județean și vă votați singuri.
Gligor Dorin Oliviu:
Eu cred că pe lângă majoritate, majoritatea nu e întâmplătoare, spuneți fraza
completă, avem și argumente. Domnul Toma.
Toma Florian:
Mulțumesc domnule vicepreședinte, aș vrea să intervin puțin în legătură cu
susținerea colegului nostru Ștaier, susținerea dumnealui nu poate căpăta forma unui
amendament având în vedere că în acest moment discutăm despre alocarea unor sume
reprezentând cotizații, care se alocă în baza unor asocieri, asocieri care au fost decise de
acest consiliu județean în cadrul altor ședințe și fac obiectul altor hotărâri de consiliu
județean. Deci ca să capete formă, să capete contur propunerea colegului nostru Staier
prima dată ar fi trebuit să intervină în propunerea și susținerea unui proiect de hotărâre
privind asocierea cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Direcția de Tineret și Sport sau eu
știu cu ce organism care e implicat direct în premierea acestor sportivi de excepție și de
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abia atunci putem discuta de alocarea unei sume sub forma unei cotizații sau sub forma
unei contribuții a consiliului județean. Deci din acest punct de vedere nu poate fi considerat
ca și un amendament. In ceea ce privește sumele alocate pentru Clubul
sportiv Municipal 696 mii lei, aș vrea să-i atrag atenția domnului consilier, colegului nostru
că e o sumă identică cu ceea ce s-a alocat și pe bugetul anului 2014, deci susținerea că
acum venim dintr-un motiv politicianist să-l susținem pe nu știu ce consilier municipal din
Deva alocând discreționar sume din bugetul consiliului județean este complet nefondată
pentru că este o susținere financiară care se ridică la același nivel și vine și din anii
anteriori, motiv pentru care sigur că vom vota acest proiect de hotărâre sub forma propusă
de către executiv, iar ceea ce susține colegul nostru sigur poate face obiectul unor alte
discuții, unor alte proiecte de hotărâri de consiliu județean. Mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Da, mulțumesc inițierea proiectelor de hotărâre nu revin numai executivului.
Nemafiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății
unor cotizații pentru anul bugetar 2015, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
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Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
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Art.8:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.9:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae,
Dămian Dana, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion,
Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu
Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Toma Florian, Turdean Radu
Eugen, Tolaș Liliana, 3 voturi împotrivă – Ștaier Ioan Dumitru, Gaita Doru și Hirghiduși Ion
și o abținere – Coltescu Marin.
Art.10:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana).
Art.11:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.12:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.13:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.14:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.15:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.16:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.17:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.18:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana).
Art.19:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Art.20:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi -28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin,
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Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan,
Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David
Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Ivănuș
Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier
Ioan Dumitru, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Toma Florian și o abținere – Hirghiduși
Ion.
II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 – 2018.
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 Botici Ovidiu 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.
Stănescu Vetuța:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
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Petrui Ioan Dorin:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Cazan Agripina:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Muțiu Florin:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Tolaș Liliana:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Gligor Dorin Oliviu:
Deci sunt consilieri care nu participă nici la dezbateri și nici nu votează, sigur e vorba
în general de salariați ai instituțiilor cărora noi astăzi le aprobăm bugetele și ei doresc să fie
dincolo de orice suspiciune în votul lor. Inainte de discuții pe marginea acestui proiect de
hotărâre o prezentare extrem de sintetică a ceea ce facem noi când aprobăm bugetul
propriu al județului Hunedoara pe anul 2015.
Bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015 este stabilit în sumă de
361.106,22 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 382.283,70 mii lei la partea de
cheltuieli, cu un deficit în sumă de 21.177,48 mii lei acoperit din excedentul anului
precedent.
Excedentul de 21.177,48 mii lei se propune a fi utilizat în conformitate cu prevederile
legii pentru secţiunea de dezvoltare:
1.
2.200,00 mii lei: suma de 1.200,00 mii lei pentru obiectivul de investiții cu finanțare
nerambursabilă “Parc de afaceri Simeria” şi suma de 1.000,00 mii lei pentru obiectivul de
investiţii cu finanţare nerambursabilă “Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Hunedoara” așa cum noi am aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.2/2015
2.
18.977,48 mii lei propusă a fi utilizată astfel cum este prezentată la proiectul de
hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi:
suma de 868,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii “Refacere DJ 705D : Bozeş ( DN
705) – Băcâia – limită judeţ Alba , km 3 + 424 – 7 + 700 “ ;
suma de 2.616,25 mii lei pentru obiectivul de investiții “Refacere poduri calamitate pe
DJ 668A“ – sunt în comuna Boșorod;
suma de 169,70 mii lei pentru elaborare „Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă”;
suma de 2.773,00 mii lei pentru proiectul ’’Reabilitarea sitului industrial de pe fosta
platformă industrială Călan şi pregătirea de noi activităti”;
suma de 10.413,42 mii lei pentru obiectivul de investiţii cu finanţare nerambursabilă
“Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”;
suma de 733,00 mii lei pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii,
monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva”;
suma de 619,00 mii lei pentru obiectivul ”Extindere şi reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzata in judeţul Hunedoara - Valea Jiului”;
suma de 718,00 mii lei pentru obiectivul ”Extindere şi reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzata in judeţul Hunedoara – SC Apa Prod Deva”;
suma de 67,11 mii lei pentru proiectul ”Implementarea unei solutii de e-guvernare la
nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-zona 1”.
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Pentru investiții se propune alocarea sumei de 8.482,95 mii lei în principal pentru
modernizarea rețelei de drumuri județene. Cea mai importantă investiție pentru acest an
este “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”. Din suma
prevăzută în prezentul proiect de buget în sumă de 162.685 mii lei, cofinanțarea Consiliului
Județean Hunedoara este în sumă de 11.413,42 mii lei. Vă precizez că pentru a nu afecta
funcționabilitatea consiliului județean vom avea nevoie de o sumă suplimentară pentru care
va trebui să apelăm la un credit. Pentru funcționarea activității aparatului de specialitate al
consiliului județean se alocă suma de 11.127,03 mii lei. Pentru Spitalul Judetean de
Urgență Deva se alocă suma de 4300 mii lei cheltuieli de funcționare, venim cu o sumă e
aproximativ 1 milion de euro, aceasta le permite o bună funcționare, le permite să nu ne
întâlnim cu situația altor spitale unde pacienții trebuie să vină cu medicamente, le permite
să pună punct așa cum discutam și noi în ședința precedentă conflictului pe care eu îl
consider încheiat între salariați și conducere privind acordarea de tichete de masă și sigur
permite spitalului de a deschide Secția de primiri urgențe și în orașul Călan. Pentru
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad se alocă suma de 400 mii lei cheltuieli de funcționare
și suma de 800 mii lei pe investiții și ei eu nevoie maximă de o investiție într-o stație de
oxigen, absolut inacceptabil ca un sanatoriu să funcționeze fără o asemenea stație și asta
în primul rând din punctul de vedere al pacienților, iar noi prin ceea ce facem lor ne
adresăm. Pentru Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu se alocă suma de 572 mii lei
cheltuieli de funcționare și suma de 145 mii lei cheltuieli de investiții, de data aceasta mai
mici dar sunt cele solicitate de ei. Sigur asigurăm funcționarea Direcției de Asistență Socială
și Protecția Copilului, știți aici norma de hrană s-a dublat prin decizia guvernului de la 8,6 lei
la 16,6 lei, noi o aveam la 10,3 dar marea noastră grijă va fi nu doar să cheltuim mai mult cu
hrana ci ca la aceste persoane asistate sociale în farfurie să ajungă o hrană mai bună cu
60% și nu doar ca noi să cheltuim mai mult și eventual unii furnizori să trăiască mai bine.
Acestea ar fi câteva considerații, vreau să fac și precizarea o sumă în condițiile cofinanțării
proiectului european, ea trebuia prevăzută încă de la mijlocul anului precedent financiar
pentru că acum noi în mare ne-am închis pe întreținere de drumuri, am alocat o sumă sigur
sper să avem ocazia să o rectificăm în acest an, e o sumă undeva la 97 miliarde lei vechi.
Sigur o prezentare a bugetului unui județ e un lucru amplu, v-am făcut o prezentare
sintetică și sigur asigurăm cheltuieli de funcționare pentru toate subordonatele noastre și de
îndeplinire de obiective și sper ca pe parcursul acestui an să reușim să îmbunătătim și să
eficientizăm obiecvtivele instituțiilor noastre subordonate. Acum discuții dacă sunt pe
marginea acestui proiect.
Rus Ioan:
Am o problemă domnule președinte; nu am înțeles bine cum rezolvăm problema
cofinanțării deponeului ecologic. Nu am înțeles cum se rezolvă asta, dacă vreți să explicați.
Ințeleg că în buget nu există toată suma pentru acoperirea cofinanțării.
Gligor Dorin Oliviu:
Realitatea e că nu ar fi putut fi prinsă toată suma necesară, eu cred că va fi nevoie
de o dezbatere clară, vă răspund dumneavoastră acum, în momentul în care s-a stabilit
cofinanțarea de 23 milioane, 230 miliarde vechi și noi anul acesta ne dorim să încheiem
acest proiect în ceasul al treisprezecelea, 230 miliarde dintr-un buget de 960 miliarde să-l fi
alocat în buget – bugetul se face pe zero știți și dumneavoastră foarte bine – am fi intrat în
imposibilitatea funcționării – 0 lei la drumuri, 50% la salarii, lucru nedrept. Ce am aflat eu în
ultimele două săptămâni, suma respectivă pentru județul Hunedoara când s-a încheiat
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contractul de finanțare a avut următoarea condiție – analiza capacității județului Hunedoara
de a contracta un credit. Aceasta se întâmpla în urmă cu doi-trei ani de zile. Sigur ulterior
noi am venit și am luat un credit de 40 milioane lei pentru a moderniza unele drumuri, spun
azi doar atât unele drumuri neprioritare pentru ceea ce înseamnă infrastructura județeană
de drumuri a județului Hunedoara. Creditul se face pe priorități, pentru noi astăzi investiția
numărul 1 și cred că sunteți de acord cu mine este finalizarea deponeului ecologic. Viziunea
asupra întocmirii bugetului a avut următorul raționament, alocăm suma atâta cât putem să
nu afectăm funcționalitatea dar ea merge în paralel și cu dorința noastră de eficientizare a
ceea ce numim acțiunea Consiliului Județean Hunedoara și facem plăți, eu sper ca lucrările
să meargă într-un ritm alert, după care intrăm în credit de cofinanțare. Eu vreau să vă spun
că sunt convins de această soluție, dacă cineva are o soluție mai bună eu o aștept cu mare
drag.
Rus Ioan:
Problema e că nu putem lua credit; de unde luăm credit acum? E târziu să mai luăm
un credit pentru anul acesta.
Gligor Dorin Oliviu:
Da vreau să vă răspund și la asta adică eu din ce-am spus dacă o zi conduc consiliul
județean sau un an, responsabilitatea trebuie să ne caracterizeze. Putem lua acest credit
pentru că suntem obligați, e singura soluție și acum admiteți și dumneavoastră greșeala și
apreciez responsabilitatea și temerea dumneavoastră.
Rus Ioan:
E o temere foarte mare că de aceea o ridic aici și trebuie discutată foarte serios și
obiectiv.
Gligor Dorin Oliviu:
Da o apreciez dar marea eroare e că această analiză și demararea creditului de
cofinanțare trebuia începută în prima jumătate a anului 2014. Am discutat aceste lucruri, pe
cofinanțări europene putem lua într-un termen scurt și cu creșterea gradului de îndatorare,
dar sper să nu fie cazul, lucru acesta e posibil durează 3-4 luni de zile. Mai fac o precizare
destul de clară, când consiliul județean și noi aparatul propriu asta facem în fiecare zi, când
consiliul județean ia credit fiecare leu din consiliul județean, din bugetul consiliului județean
va porni doar atunci când îi știm clar destinația și când îi știm clar rigurozitatea cheltuirii, nu
vom face să luăm un credit și după aceea să căutăm bani undeva prin pădurile Boșorodului
sau mai știu eu pe ce deal de pe Visca-Vorța, dar aceasta o voi face de multe ori până vom
fi convinși că banii hunedorenilor vor fi restituiți să-i putem privi cu fruntea sus. Eu vă asigur
că acest credit și am demarat proceduri și sigur că le voi supune dezbaterii și aprobării
dumneavoastră, dar pentru că suntem contra timp am căutat și am identificat soluțiile
respective dar vreau să vă fac precizarea soluția indusă de multă vreme de introducere a
întregii sume în bugetul Consiliului Județean Hunedoara a fost incorectă, nedreaptă și
iresponsabilă. Ne revine nouă sarcina să identificăm soluții, să facem lucrurile să meargă și
vă asigur eu că le vom face. Dacă mai sunt alte discuții, mulțumindu-i domnului consilier
Rus pentru interpelare.
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 – 2018, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ioan, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen.
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
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Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen.
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 – 2018, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru - Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen.
Gaita Doru:
V-aș ruga la acest punct după ce s-a votat o intervenție, nu am vrut să iau cuvântul
înainte să nu influențez și ați văzut că a fost unanimitate de votul pe buget, fiind toți
conștienți de necesitatea acestuia acum. Aș vrea să amintesc cu titlu de informare că am
discutat pe larg la comisii cu doamna director economic ce vom avea în vedere pentru
rectificare în măsura posibilităților de atunci, dânsa știe, sper că atunci vom proceda ca
atare. De asemenea, să ne stea în atenție și rezolvarea unor primării care au fost - și s-au
demarat deja discuțiile – nedreptățite prin luarea ca bază de calcul a bugetului anului 2013.
Se știe în amănunt numai le-am reamintit ca să le avem în vedere pe viitor. Mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc și există o elasticitate a bugetului ați văzut-o și la cotizații spre mișcarea
sportivă, acum da din păcate și dumneavoastră ați subliniat un lucru extrem de important, ni
s-a luat dreptul de miniparlament local să-i spun așa de a face echilibrare în veniturile
administrațiilor locale ale județului Hunedoara. Sigur de aceea și pe Legea 350 e prevăzută
o sumă de 3 milioane tocmai în sensul ca din problemele comunităților să se preia - sigur
așa prevede legea din diverse proiecte - din presiunea financiară, da un lucru extrem de
nedrept față de primăriile noastre, dar eu cred că această lege absolut fără acoperire
rațională se va opri undeva. Pe venitul minim s-a estimat la unele localități s-au luat în
considerare mai bine spun veniturile din 2013 și au de suferit foarte mult cele ce aveau
venituri să zic de 1 milion când se făcea autostrada pe diverse taxe și se consideră că ei le
mai au; gata autostrada s-a încheiat pe tronsonul respectiv și nu mai primesc aceste
venituri. Din ce am discutat la nivelul guvernului săptămâna viitoare vine un secretar de stat
din Ministerul de finanțe și vom discuta aceste probleme. Bun e în regulă, facem buget
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acum, facem administrație dar pe de altă parte guvernul trebuie să găsească rapid o soluție
pentru inechitățile create, nu spun mai mult, sigur câte zile o mai avea. Dar pe de altă parte,
noi am lăsat zone elastice și dinspre fondul de rezervă și dinspre asocieri în a prelua din
problemele comunităților și vă mulțumesc încă o dată pentru votul și aprobarea acestui
buget propus.
III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli
pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018 ale instituţiilor publice din subordinea
și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu 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.
Tolaș Liliana:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018 ale instituţiilor publice
din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
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Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
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Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.8:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.9:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.10:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.11:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.12:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.13:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.14:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.15:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.16:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.17:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.18:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
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Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.19:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.20:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.21:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.22:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
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Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018 ale instituţiilor publice din
subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al 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 Botici Ovidiu 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.
Stănescu Vetuța:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Petrui Ioan Dorin:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Muțiu Florin:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Spitalului Județean de Urgență
Deva, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 26 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa
Ioan Florin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul,
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen și Tolaș Liliana.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 26 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa
Ioan Florin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul,
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen și Tolaș Liliana.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Spitalului Județean de Urgență
Deva, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 26 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa
Ioan Florin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul,
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen și Tolaș Liliana.
V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
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înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean 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.
Cazan Agripina:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău Valeriu, Bârea Vasile,
Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș
Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan,
Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru,
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și un vot împotrivă – Pleșcan Dorina.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău Valeriu, Bârea Vasile,
Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș
Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan,
Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru,
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și un vot împotrivă – Pleșcan Dorina.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Geoagiu, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu 27 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău Valeriu, Bârea Vasile,
Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș
Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan,
Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru,
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și un vot împotrivă – Pleșcan Dorina.
VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Brad, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Brad, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2015 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar
unic sau majoritar.
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 Botici Ovidiu 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.
Gligor Dorin Oliviu:
Este vorba de bugetele de venituri și cheltuieli ale celor două societăți comerciale
Apa Prod Deva și Apa Serv Valea Jiului.
Tolaș Liliana:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct, având un contract în desfășurare
cu Apa Prod pe cercetare arheologică din fonduri europene.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de
acționar unic sau majoritar, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de
acționar unic sau majoritar, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
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VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014, ca
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2015.
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 Botici Ovidiu 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.
Tolaș Liliana:
Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct.
Gligor Dorin Oliviu:
E vorba de repartizarea sumelor așa cum am făcut prezentarea în cadrul bugetului.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului
anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar
al anului 2014, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în
bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Art.2:
- Cine este pentru?
29 | P a g e

- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului
2014, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian și
Turdean Radu Eugen.
IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru unele obiective ale consiliului 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.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Acest proiect de hotărâre propune aprobarea documentației tehnico-economice de
realizare a reparațiilor curente la Galeriile de artă Forma. Imobilul din Deva în care își
desfășoară activitatea Galeriile de artă Forma, face parte din domeniul public al Județului
Hunedoara și se află în administrarea consiliului județean. Din cauza vechimii și a unor
incidente apărute în timp – defecțiuni la rețeaua de apă-canal a blocului, spațiile atelierelor
în care își desfășoară activitatea creativă artiștii plastici, dar și cel al galeriilor propriu-zise,
se află într-un stadiu destul de avansat de degradare. Din ce am constat personal acolo
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sunt spații improprii pentru ca artiștii plastici să-și desfășoare activitatea și de aceea, în
vederea remedierii deficiențelor, a fost elaborată această documentație tehnico-economică.
Mai avem reparații curente la centrala termică a consiliului județean și reparații curente
centrală termică garaj și bibliotecă și instalații de încălzire bibliotecă. Urmare a creșterii
gradului de uzură datorită duratei de exploatare, centrala termică a Consiliului Județean
Hunedoara, cât și cea comună garajului acestuia și Bibliotecii județene, necesită reparații.
Este, de asemenea, necesară separarea rețelelor termice între garaj și bibliotecă, cât și
repararea instalației la acest din urmă obiectiv.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului județean, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru unele obiective ale consiliului județean, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Sigur de multe ori pentru cei ce ne privesc proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean
Hunedoara nu spune nimic. La acest proiect de hotărâre - și de fiecare dată atunci când
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aprobăm devize de investiții, actualizări ale devizelor - noi acționăm pentru eficientizarea
fondurilor publice. Prin actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnicoeconomici aprobaţi la încheierea contractului de achiziţie de servicii/lucrări, ca urmare a
derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, rezultă valoarea de finanţare a
obiectivului de investiţii.
In acest proiect de hotărâre facem referire la „Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)Dealu Babii-Vulcan, km.5+010-10+000”, și „Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km.5+100-12+275”. Accesul spre
Mănăstirea Prislop în momentul de față consider că e cel mai fierbinte punct al județului
nostru și în special la marile sărbători se aglomerează și accesul este aproape imposibil și
lumea e venită din toată țara și ne vede pe noi cei de la Hunedoara ce fac, asta facem dăm
acum startul pentru modernizarea infrastructurii.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului
general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu
de fezabilitate.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu 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.
Gligor Dorin Oliviu:
Discutăm de elaborarea de studii de fezabilitate pentru mai multe obiective de
investiții. Am aprobat la punctul anterior - Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu
Babii-Vulcan, indicatorii tehnico-economici dar în vederea finalizării modernizării drumului
DJ 666, a fost elaborat de către compartimentul de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara, studiul de fezabilitate ce face referire la execuția acestui drum. Pe sectorul de
drum cuprins între km 5+010 și km 10+000, drumul județean intersectează, în șase zone,
conducta de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești iar S.C. Transgaz
S.A. condiționează acordarea avizului său de protejarea acestei conducte, în zonele
respective. Despre ce e vorba, nu știu în ce condiții atunci când s-a stabilit această
investiție s-a scăpat un lucru extrem de important subtraversarea drumului de magistrala Dn
500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești. Avem două variante să mergem înainte așa cum din nu știu
ce rațiuni sau grabă în șase locuri trebuie să lăsăm câte 200 metri neasfaltat. Drumurile le
facem pentru condiții mai bune de circulație pentru cetățenii județului Hunedoara și nu
numai, oare cum am apărea noi în ochii lor dacă drumul modernizat cu credit CEC ar arăta
tot din câteva în câteva sute de metri să rămână neasfaltat? Trebuie să găsim soluție să
alocăm sume suplimentare din venituri proprii și la momentul respectiv și atunci în acest
proiect de hotărâre discutăm de elaborarea documentației tehnice la faza studiu de
fezabilitate „Protecția conductei de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-ParoșeniTurcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu BabiiVulcan, km 5+010-10+000”. Această documentație trebuie întocmită de o firmă acreditată
în domeniu.
Este necesară, de asemenea, elaborarea studiului de fezabilitate și pentru obiectivul
de investiții „Pod peste râul Crișul Alb, pe drumul județean DJ 742B: Blăjeni (DN 74)-CrișDJ 762, km 7+796”, finanțat din bugetul propriu al Județului Hunedoara. Podul existent se
află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare, elementele sale constructive fiind într-un stadiu
avansat de degradare. Conform normativelor tehnice în vigoare se recomandă reabilitarea
podului si înlocuirea unor elemente constructive ale sale.
Pentru finanțarea în viitor a modernizării rețelei de drumuri județene este necesar a
se achiziționa: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687F:
Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese, km.11+500-19+100” și Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții „Modernizare DJ 741: Crișcior-Bucureșci-Curechiu-Almașu Mic de
Munte, km.11+800-18+700”, e vorba de o interconectare pe acest drum din județul
Hunedoara în județul Alba a face primul pas în acest sens.
Bârea Vasile:
Domnule vicepreședinte aș vrea să apreciez această inițiativă, mă refer la drumul
care face legătura între nordul județului Hunedoara și zona județului Alba prin Geoagiu,
este vorba de acel drum de la Brad-Bucureșci-Oprișești-Curechiu-Almașu deci e un drum
foarte important pentru nordul județului Hunedoara pentru că scurtează foarte mult această
legătură cu Geoagiu, Alba-Iulia și chiar ieșindu-se la autostrada către Sibiu. Deci trebuie să
continuăm chiar dacă acum facem numai studiul de fezabilitate, până la realizarea acestui
deziderat pentru că este foarte important pentru locuitorii din nordul județului Hunedoara,
din zona Bradului în mod deosebit. Mulțumesc.
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Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
achiziționării documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale
consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu
de fezabilitate, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015.
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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
E vorba de programul sigur sintetic pe categorii de lucrări, ulterior aprobării acestui
program sintetic și a sumei se va face programul în concret în care să identificăm zonele
unde se vor face aceste lucrări. E vorba de suma de 9.700 mii lei, o sumă mică pentru
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necesarul de întreținere a infrastructurii, cam în suma aceasta am închis cofinanțarea pe
rută suplimentar, vreau să vă spun că execuția pe întreținere de drumuri pe 2014 a fost
undeva de trei ori mai mare decât această sumă, sper să avem ocazia să rectificăm dar cel
mai important e să folosim eficient acești bani, trebuie să ne și reorganizăm un pic ca să
ajungem la acest criteriu pentru că istoria întreținerii drumurilor județene în județul
Hunedoara e oarecum de interesantă, noi vrem să o facem extrem de corectă și extrem de
transparentă pentru că necesitatea ei e dincolo de orice îndoială. Dacă sunt discuții pe
marginea acestui proiect?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea programului
de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015, pe articole:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara,
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala Județului
Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public
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 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.
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Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc. Asociația Veteranilor de Război filiala județului Hunedoara a propus
Consiliului Judeţean Hunedoara ca prin asociere să contribuie la decontarea cheltuielilor cu
realizarea acțiunii – „Ziua veteranului de război” – 29 aprilie 2015, deoarece aceasta nu
dispune în totalitate de fondurile necesare realizării acțiunii. Propunem Consiliului Judeţean
Hunedoara, alocarea de la bugetul propriu al județului pe anul 2015 a sumei de 78.000 lei
urmând ca decontarea acțiunii să se facă în condițiile legii, pe baza documentelor
justificative. Sigur sunt persoane cărora noi le datorăm enorm, să îi apreciem pe cei ce mai
sunt încă în viață, e suma identică de anul trecut, nu am făcut nicio ajustare în jos chiar
dacă din păcate tot mai mulți dintre veteranii noștri de război de la an la an sunt mai puțini
pe care Dumnezeu îi ține în viață. Sigur îl avem aici prezent în sală pe președintele acestei
asociații, domnul George Homoștean, îi vom acorda și domniei sale cuvântul după ce vom
încheia dezbaterea instituțională pe acest proiect de hotărâre.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război
– filiala Județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de
interes public județean, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala
Județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes
public județean, pe ansamblu:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Gligor Dorin Oliviu:
Dacă doriți domnule Homoștean în calitate de președinte al acestei asociații să luați
cuvântul, noi vă ascultăm cu multă considerație.
Homoștean George:
Onorați consilieri județeni, domnilor vicepreședinți, vă mulțumesc pentru invitația de
a participa la această ședință a consiliului județean în care s-a propus și s-a aprobat
ajutorarea veteranilor de război din județul nostru. Doresc să vă informez că acum 6 ani în
județ erau 1140 de veterani de război și 3400 de văduve de veterani de război. In prezent
mai avem 260 de veterani de război și 2010 văduve de veterani de război. Cei mai tineri
veterani de război au vârsta de 92 de ani în acest an, din care 63 au peste 95 de ani și din
aceștia trei au peste 100. Vă spun cu toată amărăciunea că veteranii primesc câte o
indemnizație de 92 lei/lună și cei cu decorații 250 lei, în vreme ce în unele țări europene
indemnizațiile sunt între 500 și 10.000 de euro. Vă dau exemplu Franța între 5000 și 8000
de euro, Germania între 4000 și 8000 de euro, Croația 4500 euro, Bulgaria între 500 și
1200 euro. având în vedere grija dumneavoastră acordată veteranilor de război care se
simt onorați prin glasul meu, vă adresez cele mai calde mulțumiri ale lor și toată gratitudinea
lor. Vă mulțumesc mult.
Gligor Dorin Oliviu:
Vă mulțumim și noi și vă asigurăm că tot timpul vă suntem alături.
XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convențiilor de
colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și
asociațiile și fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu
handicap, precum și consiliile locale din județul Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean 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.
Gligor Dorin Oliviu:
La acest proiect de hotărâre aprobăm sprijin financiar pentru asociații private ce au
ca scop asigurarea serviciilor sociale pentru copii sau persoane vârstnice aflate în
dificultate. Noi plătim salariile aferente personalului ce îngrijește în cadrul acestor centre
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persoanele asistate. Sigur se poate naște întrebarea de ce, noi avem Direcția de Asistență
Socială dar obligația o avem în egală măsură pentru orice persoană aflată în dificultate. In
condițiile acestea asociațiile umanitare, fundațiile cu care noi încheiem convenții de
colaborare se ocupă de aceste persoane de tot ceea ce înseamnă spațiu, întreținere,
hrană. Dacă aceste fundații și e greu azi în România să dai un ajutor și-ar opri activitatea
din lipsă de resurse financiare atunci transferul persoanelor asistate ar fi înspre noi și
cheltuiala ar fi mai mare.
E vorba de: Asociaţia Umanitară „Casa de Copii” Lupeni, sunt acolo 17 copii aflaţi în
dificultate și noi suportăm cheltuielile salariale a 9 persoane angajate; Fundaţia Children′s
Aid Foundation în sensul sprijinirii a 20 de copii aflaţi în dificultate în cadrul serviciul social
“Casa Emanuel”, asigurâdu-se plata cheltuielilor salariale a 12 persoane; Fundaţia „Mara”
Deva care asigură servicii sociale pentru copiii aflaţi în dificultate din judeţul Hunedoara prin
reţeaua de asistenţă maternală din cadrul fundaţiei, astfel se va asigura suma necesară
pentru plata cheltuielilor salariale a celor 26 de persoane angajate ca si asistenţi maternali
profesionişti, la care sunt instituționalizați 38 de copii; Asociaţia Misionar Umanitară
Maranatha Hunedoara pentru asigurarea serviciilor sociale pentru 24 de copii aflaţi în
dificultate și cheltuieli salariale pentru 13 persoane angajate; Asociaţia Evanghelistică şi de
Caritate “Isus Speranţa României asigură servicii sociale pentru 29 de persoane aflate în
dificultate din care 6 tinere cu dizabilități, prin intermediul serviciului social “Casa Betania”,
situat în orașul Haţeg, 11 persoane angajate pe următoarele funcții; Asociaţia Misionar
Umanitară „Glasul Penticostalilor” Lupeni prin intermediul Căminului pentru Persoane
Vârstnice, care asigură în regim instituţionalizat condiţii corespunzătoare de găzduire şi de
hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi
de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică a persoanelor adulte aflate în
dificultate vârstnice, cu o capacitate de 60 de locuri, 28 de persoane angajate; parteneriat
cu Consiliul Local al Comunei Pui, pentru asigurarea serviciilor sociale pentru persoane
adulte vârstnice aflate în dificultate din judeţul Hunedoara, prin Căminul pentru Persoane
Vârstnice Pui – capacitate – 20 de locuri; se va asigura coordonarea, conducerea şi
controlul întregii activităţi a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Pui şi plata drepturilor
salariale ale personalului - 10 persoane din fondurile asigurate de Consiliul Judeţean
Hunedoara, aici având și Consiliul Local al Comunei Pui o contribuție.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
Convențiilor de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Hunedoara și asociațiile și fundațiile privind protecția copilului, protecția
persoanelor vârstnice și cu handicap, precum și consiliile locale din județul Hunedoara, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.8:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convențiilor de
colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și
asociațiile și fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu
handicap, precum și consiliile locale din județul Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Doamna consilier județean Cazan Agripina a ieșit din sala de ședință, astfel că
numărul consilierilor prezenți în sală este 28.
XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții
și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara.
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Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
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.
Gligor Dorin Oliviu:
Pentru buna funcționare şi eficientizarea ansamblului, managerul instituţiei a solicitat
transformarea Compartimentului secretariat – administrativ în Compartiment economico –
financiar şi administrativ, și un post vacant de dansator treapta III, din cadrul Secției
Dansuri să se mute la Compartiment economico-financiar și administrativ și să se
transforme în post vacant de Economist, gradul 1A . De asemenea, managerul ansamblului
sigur prin intermediul aparatului propriu al instituției noastre a solicitat ca postul de Director
Artistic, grad II să se transforme în post de Director, grad II, solicitarea vine datorită faptului
că nu știu de ce perioadă de timp dar aceasta trebuia făcut mai demult și sub altă formă,
denumirea de director artistic nu se mai regăsește în nomenclator .
Gaita Doru:
Am fost prieten adevărat cu regretatul Drăgan Muntean și am organizat împreună
primul festival pe Dealul Cornetului Poienița Voinii și îi port recunoștință veșnică. De
asemenea, am susținut de-a lungul timpului și am realizat diferite vernisaje de artă, de
cultură, lansări de carte, expoziții, spectacole de toate categoriile, muzică de toate
categoriile, chiar un Tezaur folcloric la Hunedoara și mai multe. Nu am înțeles paralelismul
dintre Centrul de Creație și acest ansamblul profesional și nu i-am văzut niciodată, poate
colegii mei infirmă dacă au văzut, un program de activitate al lor pe 2015. De asemenea, nu
înțeleg de ce la ansamblul acesta trebuie manager și director și așa mai departe. In
continuare susținem ce am spus la început că trebuie analizat foarte serios acest lucru, nu
mă opun hotărârii de astăzi dar aș vrea ca ce am spus să fie în atenție pe perioada imediat
următoare.
Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc dacă mai sunt alte discuții?
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale
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 - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu
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Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș
Liliana.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu
Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș
Liliana.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu
Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș
Liliana.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 28 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu
Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș
Liliana.
Doamna consilier județean Cazan Agripina a revenit în sala de ședință astfel că
numărul consilierilor județeni prezenți în sală este de 29.
XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei paritare și
a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse
regulate speciale.
41 | P a g e

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 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.
Gligor Dorin Oliviu:
Comisia paritară formulează propuneri de atribuire a serviciului de transport public
de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu pentru traseele
regulate judeţene, în baza rezultatelor atribuirii electronice și este compusă din doi
reprezentanți ai consiliului județean și doi reprezentanți ai Autorității Rutiere Române.
Având în vedere că au apărut modificări în componența acestei comisii, se impune
aprobarea unei noi componențe. Datorită modificărilor legislative intervenite este necesară
aprobarea unui nou Regulament pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale.
Morar Nicolae Simion:
Domnule vicepreședinte, vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Pleșcan Dorina:
Domnule vicepreședinte, vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Domnii consilieri județeni Rudeanu Mihail Nicolae și Petrui Ioan Dorin au plecat de la
ședință, astfel că în sală sunt prezenți 27 consilieri județeni.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
componenței Comisiei paritare și a Regulamentului pentru efectuarea transportului public
județean de persoane prin curse regulate speciale, pe articole:
Art.1 cu vot secret deoarece se vor desemna doi reprezentanți ai Consiliului
Județean Hunedoara ca membru și respectiv membru de rezervă în Comisia paritară; astfel
veți primi două buletine de vot. Vă rog să faceți propuneri, care vor fi înscrise în buletinele
de vot și vom trece la votul secret.
Stoica Raul:
Il propun pe domnul David Adrian Nicolae și doamna Marian Delina.
Gligor Dorin Oliviu:
Doamna Marian Delina este șef Serviciu autoritate de transport. Mai sunt și alte
propuneri?
Staier Ioan Dumitru:
Domnule vicepreședinte, aș dori să intervin, am așteptat propunerile pentru că e o
comisie foarte importantă care nu funcționează de mult timp aici pentru că la următorul
punct de la ordinea de zi avem o problemă mai stringentă, ar trebui să avem lângă cei de la
ARR un specialist de la consiliul județean. Dumneavoastră v-ați gândit să-l propuneți pe
domnul David și pe doamna Marian, care e șefă de serviciu la consiliul județean. Uitândumă în sală, singurul care s-ar potrivi să conducă această comisie pentru că avem o
problemă mare în transportul de călători care e inginer auto e domnul Dan Stoian. Nu știu
cum sunt incompatibilitățile dar e o problemă deosebită și la punctul următor o să vă expun
motivele de ce și fac această propunere pentru administratorul public, întâmplător e
administratorul public dar dumnealui e inginer auto, pentru că în momentul de față nu mai
funcționează Comisia paritară de mult timp, iar la următorul punct, noi, consiliul județean,
după ce am aprobat ani de zile cursele regulate și traseele de transport, o să vedeți că noi
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vrem să distrugem transportul de călători regulat pentru cetățenii județului Hunedoara. Deci
dacă se poate lua în considerare și propunerea mea.
Gligor Dorin Oliviu:
Sigur că da. Domnul Stoian vă trecem pe buletinul de vot conform propunerii?
Stoian Dan:
Bine.
Se trece la completarea buletinele de vot și se trece la votul secret. Comisia de
validare se retrage pentru numărarea voturilor.
După revenirea în sală a comisiei de validare, domnul președinte al Comisiei de
validare Oprișa Ioan Florin prezintă procesele verbale de numărare a voturilor.
Oprișa Ioan Florin:
In urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Comisia paritară;
Au fost făcute următoarele propuneri: domnul David Adrian Nicolae și domnul Stoian
Dan.
Procedând la numărarea voturilor a constatat următoarele:
Au fost exprimate 25 voturi: 23 voturi valabile, 2 voturi nule;
Pentru domnul David Adrian Nicolae au fost exprimate 15 voturi pentru și 8 voturi
împotrivă;
Pentru domnul Stoian Dan au fost exprimate 8 voturi pentru și 15 voturi împotrivă;
In urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara ca membru de rezervă în Comisia
paritară;
A fost făcută următoarea propunere: doamna Marian Delina
Procedând la numărarea voturilor a constatat următoarele:
Au fost exprimate 25 voturi: 23 voturi valabile, 2 voturi nule;
Pentru doamna Marian Delina au fost exprimate 19 voturi pentru și 4 voturi
împotrivă.
Domnul consilier județean Coltescu Marin a plecat de la ședință, astfel că în sală
sunt prezenți 26 consilieri județeni.
Se supune la vot art.2 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Prip Ioan,
Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu
Eugen și Țolaș Liliana.
Se supune la vot art.3 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
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Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Prip Ioan,
Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu
Eugen și Țolaș Liliana.
Se supune la vot art.4 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Prip Ioan,
Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu
Eugen și Țolaș Liliana.
Se supune la vot art.5 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 24 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți
Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Prip Ioan,
Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu
Eugen și Țolaș Liliana.
Gligor Dorin Oliviu:
Nu vom vota proiectul pe ansamblu din cauza votului secret de la articolul 1.
XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale.
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 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.
Gligor Dorin Oliviu:
Se propune atribuirea unui număr de 23 de licențe pentru efectuarea transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. Dacă sunt discuții?
Morar Nicolae Simion:
Domnule vicepreședinte, vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Pleșcan Dorina:
Domnule vicepreședinte, vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
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Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin a plecat de la ședință, astfel că
numărul consilierilor județeni prezenți este de 25.
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte, aș dori să spun câteva lucruri legat de proiectul de la acest
punct cu atribuirea a 23 de licențe de traseu pentru transport public județean de persoane
prin curse regulate speciale. Noi, consiliul județean, avem aprobate grupele de trasee din
județul Hunedoara în așa fel încât locuitorii din orice sat din județul Hunedoara să poată să
ajungă la centrul lor zonal sau în centru de județ. Noi suntem obligați să asigurăm condiții
de transport civilizat tuturor locuitorilor județului Hunedoara. Noi am impus transportatorilor
să suporte și trasee nerentabile pe lângă traseele rentabile, așa au fost constituite grupele
de transport, cei care sunt în domeniu știu și sunt implicați. Prin ce facem noi acum și am
mai făcut și anul trecut dar nu atât de multe trasee o dată, astăzi 23, aș vrea să aduc
aminte colegilor care sunt mai tineri în consiliul județean dar poate-și aduc aminte că acum
10 ani presa titra ”distrugerea transportului de călători de către cei trei MM”; atunci s-a
întâmplat am spus noi și presa că transportul de călători a fost foarte mult conturbat și a
produs foarte multă debandadă, atunci s-a vândut autogara din Deva, atunci s-a vândut
autogara din Hunedoara, călătorii care veneau din tot județul sau prin curse interjudețene
erau obligați să intre în Deva în autobuze să nu se deschidă nicio ușă de autobuz până nu
ajungeau în garajul unuia dintre cei trei MM. Acesta se numește Marian Munteanu patronul
firmei de transport de atunci Devatrans, iar dumnealui cu microbuzele lui personale contra
cost îi aducea pe oameni la judecătorie în centru, la piață sau unde aveau oamenii
probleme. Deci au fost din ani foarte grei 2005-2006. Sigur că și cu sprijinul consiliului
județean după aceea, firme private au făcut investiții foarte importante pe lângă faptul că au
câștigat licențe pe trasee în tot județul, licențe atribuite de consiliul județean, au construit
autogări, avem în Deva o autogară modernă tot în apropierea fostei autogări care a fost
vândută, avem la Hunedoara o nouă autogară, avem multe autogări modernizate, iar
cetățenii se pot informa când pleacă autobuzul în comuna respectivă, când pleacă
autobuzul din autogară la Cluj sau la Timișoara. Noi ce facem acum prin atribuirea acestor
trasee prin curse regulate speciale, de aceea cred că e și spus special că nu trebuie să
abuzăm noi să facem acest lucru pentru că aceste firme care noi le aprobăm astăzi nu
participă la nicio licitație, se prezintă la ARR și la Autoritatea Județeană de Transport, fac o
cerere, prezintă un contract între firma respectivă și firma de transport și aduce salariații din
tot județul în Deva, în Brad pe traseele pe care noi le avem. Transportatorii fiți convinși că
nu o să ne mai asigure transportul de călători pentru cetățeni pentru că vă dau ca exemplu
Vața de Jos-Deva la o firmă din Deva și din Vața-Tarnița-Deva, sunt foarte multe trasee,
acest model a fost luat din Valea Jiului când se făcea transportul minerilor la exploatările
miniere dar noi nu trebuie să generalizăm pentru că dacă noi generalizăm aceste curse
speciale, firmele care solicită acest lucru sigur că știu cum să-și deconteze cu salariații, le
bagă în salariu sau îi stimulează dar transportul de călători va fi perturbat și distrus din nou
de către noi. Ieri nu aveam datele despre un traseu Ciungani – Vaţa de Jos – Brad – Gura
Barza și am informația că această firmă din Arad care e trecută aici are un contract cu
Primăria din Vața ceea ce legea spune că are voie să facă transport cu elevii doar pe raza
comunei Vața, poate informația mea nu e exactă acum dar astăzi am primit-o, ieri nu o
aveam, am dat acest exemplu.
Aș vrea să fac având în vedere că avem și comisia paritară trei propuneri pentru a
îmbunătăți și a putea să rămânem cu serviciul de călători regulat pe trasee civilizat, să
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stopăm pe viitor aceste licențe speciale și să fie date doar special și în mod excepțional
printr-o analiză foarte exactă și dacă nu există trasee licitate, pentru că firmele de transport
pe care noi le-am aprobat în programul de transport ele toate au participat la licitații, aceștia
nu participă la nicio licitație decât iau autorizație care are autobuz, are microbuz. Deci unu
să evităm, doi aceste curse speciale să fie discutate în Comisia paritară chiar dacă poate în
lege nu e trecut, încă nu am 100% convingerea, doamna Delina mi-a spus ieri că nu e
trecut dar de aceea avem o comisie paritară cu ARR să fie analizate și corelate, să putem
să facem doar special și trei aș dori ca Autoritatea Județeană de Transport să aibă un grafic
de control cu poliția ca și la transport de mărfuri, e adevărat că nu avem un asemenea
grafic pentru transportul de călători doamna șefă?
Marian Delina:
Noi facem controale pentru verificare.
Staier Ioan Dumitru:
Avem un grafic în colaborare cu poliția?
Marian Delina:
Avem un protocol.
Staier Ioan Dumitru:
Dar nu avem un grafic cum avem la transport de mărfuri?
Marian Delina:
Noi oricum mergem lunar și verificăm.
Staier Ioan Dumitru:
Doamnă știu că mergeți dumneavoastră dar nu aveți voie să opriți...
Gligor Dorin Oliviu:
Domnule Ștaier îmi cer scuze dar acestea sunt discuții care nu fac obiectul acestui
punct; în orice zi puteți discuta cu aparatul de specialitate, eu nu vreau ca pledoaria
dumneavoastră să se ducă în zona susținerii unor operatori privați și să devină pe față.
Staier Ioan Dumitru:
Nu am nicio problemă cu nimeni. Domnule președinte, știu aceste lucruri de 15 ani
din consiliul județean, de aceea am venit cu experiența mea și am făcut aceste trei
propuneri. Mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc și eu și așa cum ați observat că nu a scăpat sectorul acesta de a
îndrepta și de a normaliza lucrurile și asta o vom face o vom monitoriza, am înțeles
demersul dumneavoastră numai că discutăm de licențe pentru curse speciale adică nu
curse regulate, legea le conferă acest drept și la ce ne referim în concret – ne referim la
transportatori ce au contracte încheiate și îi putem nominaliza pe toți cu transportul
salariaților Key Safety Systems – cel mai mare generator de locuri de muncă în zona Brad,
Sews Romania – cel mai mare din zona Deva și ei transportă salariații și nu dau salarii mari.
Acum solicitarea dumneavoastră am înțeles-o așa – opriți-i și să meargă la regulate. E
vorba și de mineri din Valea Jiului și e vorba de copii; e vorba de copii și vreau să vă spun
că am primit cel puțin zece telefoane în ultimile două săptămâni în care părinții spuneau că
un abonament și dacă vreți să faceți demersuri domnule consilier, faceți-le la Ministerul
Învățământului, decontează 40 lei la un abonament de 300 lei într-o familie în care lucrează
un părinte și are venituri de 800 lei, faceți-le acolo. Eu vă propun să aprobăm aceste curse
speciale și rețin ceea ce spuneți dumneavoastră de data aceasta pozitiv, așa cum prevede
legea dar nu doar noi și Poliția Română pe toți cei ce nu respectă licențe și legi. Când
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abandonul școlar e un rezultat a ceea ce cereți dumneavoastră astăzi, soluția trebuie
căutată în altă parte. Sper că ceea ce ați spus dumneavoastră, nu știu contract cu Primăria
Vața să fie în regulă și legal, ei au încheiat contractul dar obiectivul final e ca acei copii la
care părinții care nu au nicio vină nu-i pot trimite la școală, ministerul care închide ochii eu
zic că nu o să îndreptăm lucrurile. Mulțumesc, dacă mai sunt alte discuții?
Morar Nicolae Simion:
Domnule președinte, aș vrea să-i dau și eu un răspuns domnului Staier.
Gligor Dorin Oliviu:
Nu neapărat, problemelor ridicate de domnul Ștaier.
Morar Nicolae Simion:
In primul rând, ceea ce spune domnul Ștaier în intervenția dânsului se referă strict la
cursele regulate speciale, acestea se desfășoară la niște ore anume, sunt ore de vârf și nu
există agenți economici, operatori de transport în speță care să asigure, să aibă capacitatea
fizică de a acoperi acele ore. Deci efectiv cei mai mari transportatori din județ, mă refer la
BV Dasler și inclusiv la cei nominalizați la cei de la Brad nu au capacitatea fizică de a
asigura la orele de vârf cu baza lor de logistică aceste curse regulate speciale. Da putem
întări disciplina, putem întări controalele la orele de vârf, dau exemplu de ore de vârf 6 – 8
dimineața, respectiv 14 – 16 după-amiază și 22 – 23 seara, pentru a vă asigura de
respectarea întru totul a legislației. De asemenea, legislația poate știți poate nu, a devenit
extrem de dură în ceea ce privește obligativitatea transportului pe locuri, așa încât cursele
regulate nu mai pot prelua în picioare elevii, nu mai pot prelua în picioare salariații, da,
acesta e adevărul domnule Ștaier, poate știți sau nu, chiar dumneavoastră RAR-ul ați
introdus obligativitatea centurilor, nu numai că ne obligați să-i transportăm pe locuri dar
obligatoriu să aibă centuri cu cuprindere în două și trei puncte. Deci de asemenea
documentația este extrem de stufoasă, spuneați aici de grafic de circulație, îmi pare rău că
doamna Delina nu a intervenit să vă spună că nu se eliberează nicio licență de cursă
regulată specială fără grafic de circulație, deci e exact ca și cursa regulată normală.
Ștaier Ioan Dumitru:
Eu am spus grafic de control dar dumneavoastră ați spus că nu votați, nu sunteți
implicat.
Gligor Dorin Oliviu:
Vă rog.
Morar Nicolae Simion:
Cred că am dreptul să dau un răspuns, nu?
Gligor Dorin Oliviu:
Vă rog să încetați acest dialog.
Morar Nicolae Simion:
Nu vreau să mai pun la încercare ca să spun așa răbdarea colegilor. Mulțumesc.
David Adrian Nicolae:
Domnul consilier Ștaier a ridicat o problemă legată de graficul de control, aș vrea să
vă spun că în calitate de coordonator al Serviciului transporturi am avut două runde de
discuții cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Hunedoara, aceste
grafice de control în ceea ce privește transportul mărfurilor și transportul persoanelor sunt în
curs de elaborare și în măsura în care vor fi finalizate probabil săptămâna viitoare o să le
punem la dispoziția consilierilor pentru consultări însă dumneavoastră vorbeați aici de
eficiență, aș vrea să vă dau un răspuns punctual, eficiența acestor controale este mai mare
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dacă ele sunt efectuate inoptinat, ceea ce vrem noi să dezvoltăm este un transport în primul
rând sigur pentru călătorii noștri și în condiții de confort fără a încălca desigur prevederile
contractuale cu cei care au cursele regulate. Vă mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt alte discuții?
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse
regulate speciale, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 22 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău Valeriu, Bârea Vasile,
Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, David
Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae,
Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Prip Ioan, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Turdean
Radu Eugen, Toma Florian, Tolaș Liliana și o abținere - Ștaier Ioan Dumitru.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 23 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Hirghiduși
Ion, Ivănuș Nicolae, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Prip Ioan, Rus Ioan, Stănescu Vetuța,
Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Turdean Radu Eugen, Toma Florian și Tolaș Liliana.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi - 23 voturi pentru – Gligor Dorin Oliviu, Băbău
Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Hirghiduși
Ion, Ivănuș Nicolae, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Prip Ioan, Rus Ioan, Stănescu Vetuța,
Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Turdean Radu Eugen, Toma Florian și Tolaș Liliana.
x

Gligor Dorin Oliviu:
A fost o ședință importantă pentru activitatea noastră, urmează punctul diverse, a
fost o ședință care și pe derularea sa a conținut diverse dar suntem la punctul 18 diverse,
dacă sunt colegi care doresc să vorbească.
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Bârea Vasile:
Nu vreau să abuzez de răbdarea colegilor, aș vrea să fac o singură propunere,
având în vedere că astăzi la punctul 13 am aprobat o sumă de bani pentru organizarea Zilei
veteranilor de război, despre această categorie foarte importantă mi-aș permite să vorbesc
în ședința din luna aprilie când pe 29 vom aniversa Ziua veteranilor de război dar eu aș
spune că având în vedere că în anii precedenți am participat la aceste aniversări și este
foarte emoționant să-i vezi pe acești venerabili nonagenari, unii dintre ei chiar centenari că
se bucură de atenția care li se acordă de către reprezentanții eu știu consiliilor locale,
consiliului județean și alți reprezentanți sau alți oameni care îi respectă pe veteranii de
război. Eu aș propune pe lângă sumele acordate să se realizeze și o diplomă de onoare
sau de recunoștință să vedem cum s-o intitulăm, care să fie dată din partea consiliului
județean împreună cu Asociația Județeană a Veteranilor de Război pentru că anul acesta în
luna mai se împlinesc 70 de ani de când s-a încheiat cel De-al Doilea Război Mondial, o
sărbătoare și până la urmă este și o sărbătoare a veteranilor de război. Dacă există această
posibilitate din această cauză am făcut propunerea încă de acum ca pe 29 aprilie când vom
sărbători Ziua veteranilor de război să înmânăm și câte o diplomă din partea consiliului
județean frumos făcută și atractivă pentru că ei se vor bucura și de acest lucru. Vă
mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Si eu vă mulțumesc, reținem propunerea dumneavoastră. Domnul Gaita.
Gaita Doru:
In ședința de consiliu cred că în octombrie când am aprobat o sumă necesară pentru
întreținerea drumurilor pe timp de iarnă, am solicitat ca în fiecare lună să fie prezentat
modul de cheltuieli, modul de cum s-au întreținut, ce s-a întreținut și de către cine, ce firme.
Nu am primit niciun raport și l-am solicitat lunar. Cred că în martie îl vom primi pentru toată
perioada să vedem cine, cum, ce s-a cheltuit și cum s-au întreținut drumurile și o să ne dăm
cu părerea fiecare despre aceste cheltuieli, poate că sunt foarte bine făcute, nu am spus
tendențios sau în alt mod.
Al doilea punct, să nu vă stârnesc mirarea la comemorarea marelui nostru sportiv și
fotbalist Mișa Klein dacă consiliul județean a depus o coroană și cine și cum s-a depus. Ar fi
fost frumos să fie câțiva consilieri acolo sau, mă rog, să se depună din partea consiliului.
Mulțumesc. Nu solicit răspuns.
Gligor Dorin Oliviu:
La ambele sigur, informări și v-am spus pe parcursul acestei ședințe e nevoie de alt
mod de lucru în ceea ce înseamnă întreținere de drumuri, deschiderea spre zonele
respective, poate dacă nu s-au făcut informări de-a lungul timpului a existat o cauză de ce
nu se pot face informări pentru că multe lucruri sunt nu de dorință sunt de putere, vor primi
toți consilierii, vom schimba modul de lucru, vom merge previzionat pe drumuri, alocăm
resurse și cheltuim în felul acesta. Trebuie să ne rupem de vechiul mod în care plăteam
datorii care se derulau și eu am semne de întrebare de ce, vă dau un singur exemplu – pe
contractul multianual de întreținere de drumuri județul Hunedoara e împărțit în patru zone,
cred că le cunoașteți – zona Văii Jiului, cele două văi Valea Crișului , Valea Mureșului, zona
Orăștie și Hunedoara-Hațeg. Vreau să vă spun că anul trecut și stimați colegi nu ați pus
nicio întrebare din suma de 15,8 milioane pe care o aprobați în ședința cu un an în urmă,
după trei luni de zile 80% din această sumă sau chiar mai bine se cheltuia pe o singură
zonă și 20% din sumă se cheltuia pe celelalte trei zone dar toate erau bune și frumoase la
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momentul respectiv, schimbăm total modul acesta de lucru dar aceasta înseamnă muncă,
Direcția tehnică a consiliului județean lucrează, nu aș accelera nici eu prea puternic pentru
că rămân să lucrez după aceea doar cu 2-3 colegi. Dar aceasta e o realitate, să nu punem
lucrurile altfel de cum sunt, e un efort de a intra toți împreună în normalitate și asta e
obligatoriu pentru ceea ce numim județul Hunedoara indiferent și dincolo de orice orgoliu și
luptă politică, deci e o realitate. In concluzie, în urmă cu un an de zile aprobam 157
miliarde din care 130 și erau destinați unei firme, public spuneam am gândit corect, am
împărțit județul în patru și restul de 20 miliarde mergeau în trei sferturi de județ. Mi-e greu
să cred că la momentul respectiv se puteau face informările, le vom face, astăzi am aprobat
programul de drumuri – o sumă mică – să o eficientizăm, am aprobat-o în sinteză și pentru
luna următoare muncim și o vom desfășura în ceea ce înseamnă analitic pe respectivele
zone de drum. Acesta e județul nostru, avem obligația de a-l face mai bun. Mulțumesc.
Referitor la ceea ce a fost cu comemorarea – Dumnezeu să-l odihnească – Michael
Klein, eu am participat și am depus o coroană, au mai fost colegi acolo, activitatea s-a
derulat așa pe foarte repede, știu chiar am renunțat la un moment dat la o emisiune ca să
pot depune și eu o coroană și să-mi aduc și eu omagiul meu personal, atât față de cel ce nu
mai este, cât și față de familia sa. Mulțumesc. Succes în tot ce faceți.
Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul vicepreședinte Gligor Dorin
Oliviu închise lucrările ședinței.

p. PREȘEDINTE,
Gligor Dorin Oliviu
VICEPREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dan Daniel
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