ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 24 iunie 2014

La ședință sunt prezenți: Moloț Mircea Ioan – președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Balint Tiberiu Ioan – vicepreședinte al
Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu
Laurențiu, Cazan Agripina, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduș Ioan, Ivănuș
Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan
Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian,
Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian – consilieri județeni;
Dan Daniel – secretarul județului.
Lipsește motivat domnul vicepreședinte Rus Ioan.
In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei.
Sedința este condusă de domnul președinte Moloț Mircea Ioan.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48
alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008 a Consiliului
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului
Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Moloț Mircea Ioan:
Vă mulțumesc! Iar pentru că astăzi se împlinesc 190 de ani de
la nașterea lui Avram Iancu, astăzi vom asculta și Marșul lui Iancu.
(după intonarea marșului)
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Moloț Mircea Ioan:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri, la care se
adaugă președintele consiliului județean, potrivit art.95 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.
Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al şedinţei
anterioare, care a avut loc în data de 30 mai 2014, şi să solicitaţi
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, se
supune la vot:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32).
x
Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum
a fost publicată în presa locală:
1.
Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de
excelență.
2.
Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unor tronsoane
de drum de interes județean din județul Hunedoara, în drumuri de
interes local.
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru un obiectiv al consiliului județean.
4.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale.
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de
investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV VALEA JIULUI.
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
7.
Proiect de hotărâre priind aprobarea statului de funcții pentru
Teatrul de Artă Deva.
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană „Ovid
Densușianu”.
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9.

Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Scoală Specială
Păclișa” din domeniul public al Județului Hunedoara și din
administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al
Comunei Totești și în administrarea Consiliului Local al Comunei
Totești.
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii județene „Ovid
Densușianu” Deva.
11.
Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014.
12.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Județului Hunedoara pe anul 2014.
13.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice județene de către
autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone.
14.
Proiect de hotărâre privind numirea șefului Serviciului public de
administrare a monumentelor istorice.
In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea
nr.137/2008, vă rugăm să aprobați completarea și modificarea ordinii de zi
astfel:
A. Completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului
Județean Hunedoara cu Asociația Mîndra Petroșani, în vederea
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public.
16.
Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare.
17.
Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului Ioan Rus din
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.
18.
Proiect de hotărâre privind alegerea în funcția de
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara a unui consilier
județean.
19.
Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.120/2012 privind desemnarea nominală a 6
consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică,
organizată la nivelul județului Hunedoara.
20.
Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a 6 consilieri
județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică
organizată la nivelul județului Hunedoara.
B. Modificarea ordinii de zi în sensul că proiectele de hotărâre de la
punctele 16, 17, 18, 19 și 20 să devină punctele 2, 3, 4, 5 și 6, iar
proiectul de hotărâre privind numirea șefului Serviciului public de
administrare a monumentelor istorice să fie discutat ultimul.
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Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul
Diverse.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi, cu
modificările și completările propuse:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor
diplome de excelență, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor și domnilor colegi, cred că e cazul să spun, în
câteva cuvinte, de ce am luat această decizie. Deoarece, așa cum spunem
peste tot și cum scrie peste tot, consiliul județean respectă calitatea,
performanța, și o susține. Astăzi avem aici o echipă de futsal care ne-a
adus o mare bucurie, lucru care de mult timp nu s-a mai întâmplat în
județul Hunedoara, adică un anumit club, cu o anumită specialitate, să
devină campionul României. Astăzi avem aici echipa Fotbal Club
Autobergamo, campioană națională la futsal. După ce vom adopta acest
proiect de hotărâre - și sunt convins că va fi în unanimitate – o să vă
înmânez diplomele de excelență și premiul pe care-l dăm întotdeauna, de
1.000 lei pentru fiecare dintre voi.
Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea unor diplome de
excelență:
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Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor
diplome de excelență, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
Moloț Mircea Ioan:
Vă mulțumesc, domnilor colegi, pentru votul în unanimitate.
Acești băieți într-adevăr merită.
Se înmânează diplomele de excelență membrilor echipei Fotbal
Club Autobergamo Deva.
II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de
validare, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
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Moloț Mircea Ioan:
Potrivit art 892, alin.2 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul
județean alege, prin vot deschis, dintre membrii săi, o comisie de validare
alcătuită din 5 consilieri aleși. Vă rog să faceți propuneri nominale de
candidați pentru membrii comisiei de validare ce vor fi nominalizați la art.1.
Balint Tiberiu:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să fac eu propuneri;
sau măcar o parte dintr ele, poate sunt și altele. Ii propun pe Oprișa Ioan
Florin, Prip Ioan, Gaita Doru, Stoica Raul și Toma Florian. Se votează
pentru fiecare consilier în parte.
Moloț Mircea Ioan:
Pentru domnul consilier Oprișa Ioan Florin:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
A fost ales cu 26 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Coltescu
Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana, și o
abținere (Rudeanu Mihail Nicolae).
Pentru domnul consilier Prip Ioan:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
A fost ales cu 26 voturi pentru, 5 voturi împotrivă Coltescu
Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și o
abținere Rudeanu Mihail Nicolae).
Pentru domnul consilier Gaita Doru?
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
A fost ales cu 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Moloț Mircea
Ioan) și o abținere (Gaita Doru).
Pentru domnul consilier Stoica Raul:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
A fost ales cu 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Coltescu
Marin, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și o abținere
(Gaita Doru).
Pentru domnul consilier Toma Florian:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Afost ales cu 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă Coltescu
Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitr) și o abținere
(Rudeanu Mihail Nicolae).
Gaita Doru:
V-aș ruga să îmi dați voie! Vă mulțumesc pentru încredere, dar
eu am dreptul să renunț la această onoare. Faceți altă propunere!
Mulțumesc!
Balint Tiberiu:
Il propun pe domnul consilier Cristescu Costică.
Moloț Mircea Ioan:
Pentru domnul consilier Cristescu Costică:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
A fost ales cu 25 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Coltescu
Marin, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și 3 abțineri (
Cristescu Costică, Gaita Doru, Rudeanu Mihail Nicolae).
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre privind
alegerea comisiei de validare.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Coltescu
Marin, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru) și 2 abțineri (Gaita Doru,
Rudeanu Mihail Nicolae).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Gaita Doru,
Hirghiduș Ioan) și o abținere (Rudeanu Mihail Nicolae).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei
de validare, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă (Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru)
și o abținere (Rudeanu Mihail Nicolae).
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III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului
Ioan Rus din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Gaita Doru:
Astăzi, românii și toată lumea ortodoxă sărbătoresc Sânzienele,
nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cu conotații populare
legate de dragoste. Sunt doar două excepții de sărbătorire la naștere: a
Sfântului Ioan și a Maicii Domnului; numai ei se bucură de această
sărbătoare.
Sânzienele sunt reprezentate de flori galbene, foarte frumoase,
și nu întâmplător ziua Sânzienelor este considerată ziua în care natura
începe să dea înapoi, adică plantele nu mai cresc deloc, cucul nu mai
cântă, conform legendelor, conform tradițiilor. Se deschid forțele cerului, se
fac pomeni astăzi, în tradiția ortodoxă.
Viitorul apropiat va confirma sau infirma acțiunile pe care le face
fiecare om astăzi. Este o zi în care nu trebuiește făcută nici o acțiune
nelalocul ei sau meschină. Din florile de sânziene se fac cununi care se
aruncă pe case. Iar dacă cununa aruncată pe casă alunecă jos, omul care
a aruncat-o moare.
Moloț Mircea Ioan:
Nu, eu știu că fata a cărei cunună cade nu se mărită anul
acesta.
Gaita Doru:
Eu spun o legendă și cine crede în ortodoxie o ascultă. Sau
dacă fata se mărită, se distruge căsnicia. E același lucru.
Astăzi liberalii – o parte dintre ei, pentru că majoritatea sunt
oameni absolut senzaționali – trăiesc cu iluzia mirajului politic, în care sunt
împinși de către o minoritate gălăgioasă de carieriști, care s-a fofilat
undeva sus, la conducerea lor, și care printr-o acțiune de mercenariat, sub
plapuma protectoare a lui Traian Băsescu, iau niște decizii. Iar Traian
Băsescu se găsește astăzi într-o grea suferință penală. Era de așteptat ca
cineva să-i plătească primului ministru care a fost susținut ani de zile de
PSD – mă refer la Călin Tăriceanu – iar viclenia de menținere în
Parlamentul European a consoartei viitorului președinte, fostului recent
președinte al lor, de a accede în grupul majoritar la o funcție oferită
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fugarilor, primește pătrățica de zahăr a trădării. Alegații gratuite de
spectacol pentru prostia auditorului.
Mulți caută să vândă la tarabă un partid cu structuri
parlamentare, primari și consilieri în toată țara, precum și o parte dintre ei
marfă expirată; păcat de mulțimea lor care este absolut deosebită și mulți
oameni de onoare. Membrii și susținătorii PNL au rămas perplecși de
această acțiune de comandă, iar protestatarii au fost trimiși în exil, ca
persoane non-grata, ori siliți să demisioneze.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule Gaita, am doar o singură întrebare: sunteți membru
liberal?
Gaita Doru:
Nu sunt liberal, dar am susținut împreună aceleași idei pentru
binele acestui județ, iar atunci când am fost senator, pentru țară. Pentru că
am avut cu cine. Intr-adevăr am avut cu cine.
Membrii și susținătorii rămân perplecși, asta este părerea mea,
iar atitudinea de duzină – pot să-mi permit să spun – a domnului Crin
Antonescu a fost calificată astfel de domnul Watson, președintele Partidului
Paneuropean, care spune textual: „ori și-a pierdut mințile, ori a fost mituit”.
Se va vedea mai târziu dacă este așa, pentru că sforile trase de o
consoartă nu cred că trebuie să afecteze oameni de o probitate morală
absolut senzațională, eu recunosc acest lucru.
De fapt, omenia este prima dintre virtuți. Nu-i vorba de liberali,
nici de PSD, nici de PDL și de nici un partid. Omenia este prima dintre
virtuți, dar virtutea locuiește, se pare, pe stânci greu de urcat. Iar astăzi, tot
se pare, că virtutea are doar un singur nume: puterea. Păcat! Puterea și
virtutea nu mai merg împreună. De asemenea, păcat! Cu multă osteneală
este ridicată o stâncă pe un munte, dar cu ușurință ea se prăbușește jos.
Sunt astăzi mulți viteji, dar vitejii inșiși, singuri nu duc la victorie. Doar
însoțiți de multă prudență, iar acest aspect pare că nu a fost luat astăzi în
considerare.
Sunt multe de spus. Aici, în județul Hunedoara, am avut
impresia și chiar siguranța, câteodată, că a existat și există o atmosferă de
lucru, de prietenie, bazată pe corectitudine, pe omenie, pe dorința de a
face bine populației acestui județ. Realitatea e însă că această atmosferă
de astăzi este regretată de mulți și sper ca aspectul acesta să-l vadă
timpul, iar respectul față de omenie și valoare să nu dispară, indiferent de
apartenența politică. Dar cine-și face prieten dintr-un dușman, acela înghite
otrava absolut de bună-voie.
Sunt dezolat de ceea ce este pe ordinea de zi. Pot să spun că
atunci când urci pe scara vieții nu trebuie să uiți să dai „bună ziua” la toată
lumea, pentru ca atunci când cobori să aibă cine să-ți răspundă. Grupul
nostru de consilieri a fost tot timpul alături de necesitățile acestui județ și va
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susține în continuare toate hotărârile care sunt adoptate în beneficiul
acestuia, dar astăzi, la punctele trei și patru, ne permiteți să ne retragem
din sală. Vă mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Vă mulțumesc și eu, domnule consilier. Imi cer scuze că v-am
pus acea întrebare, dar – în calitatea mea de președinte de organizație a
PNL din județul Hunedoara – am crezut că nu am fost informat de colegii
mei că v-ați înscris în partidul nostru. Pentru că discutați despre PNL ca și
când ați fi fost membru al acestui partid.
Gaita Doru:
In funcție de cum acționează față de noi, foarte corect.
Moloț Mircea Ioan:
Mie mi se pare normal ca despre activitatea PNL să discutăm
noi, membrii cotizanți, simpatizanți și așa mai departe. Dar de o bună
perioadă de timp nu observ altceva decât că PSD are mare grijă de ce
prostii face PNL. E problema PNL și nu a dumneavoastră.
Domnule consilier, sunt nevoit și obligat să vă spun că de
Sânziene fetele își împletesc cununiță și o aruncă pe acoperiș.
Gaita Doru:
Vă mulțumesc!
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, eu am avut bunul simț și v-am ascultat.
Gaita Doru:
Eu am avut bun simț o viață.
Grupul PSD format din domnii consilieri județeni Gaita Doru,
Staier Ioan Dumitru, Coltescu Marin, Hirghiduși Ioan părăsește sala de
ședințe.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, vă mulțumesc! Să aveți căi bătute și liniștite!
Asta nu înseamnă că nu voi continua, pentru cei care ne ascultă și ne văd.
Fetele își aruncau cununița pe acoperiș, iar acele fete ale căror cununițe nu
cădeau de pe acoperiș vedeau asta ca pe un semn bun, că se vor mărita în
anul acela. Cele ale căror cununițe cădeau trăgeau speranță pentru anul
viitor.
Acum ar trebui să spunem pentru cei care ne văd, pentru
cetățenii județului Hunedoara, că noi astăzi nu am făcut altceva decât să
încercăm, după o perioadă de șase ani de zile de administrare a județului
Hunedoara împreună cu PSD, să-i scutim de a se mai spune despre ei că
au fost corupți alături de Moloț și că au adus corupția la nivel de virtute. Il
citez pe domnul senator Cosmin Nicula. Cine vorbește!
In aceeași perioadă, domnul președinte al PSD din județul
Hunedoara spunea despre domnul Ioan Rus - care a fost și este un coleg
și un om excepțional, cu bun simți, profesionist – că timp de șase ani de
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zile nu a făcut altceva decât a ascuțit creioane. Chiar sunt prieten cu
domnul Rus și vreau să-l scutesc de astfel de afirmații din partea
președintelui său de partid. Așa că supunem spre aprobare acest proiect
de hotărâre și sunt convins că domnul Rus va înțelege.
Tolaș Liliana:
Domnule președinte, eu sunt o fată de la țară, așa că am stat
să vă ascult, pentru că așa este frumos, dar colegii mei s-au retras și
trebuie să-i urmez. Vă mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Mă bucur că cei de la țară - și eu sunt tot de acolo – mai avem
bun simț. Vă mulțumesc și eu, doamna consilier. Sedința nu s-a terminat,
mai avem și alte puncte pe ordinea de zi; anunțați-i și pe colegii
dumneavoastră că, dacă doriți, vă puteți întoarce.
Deci comisia juridică și-a dat acordul, am avut și discuții
privitoare la acest proiect de hotărâre, dacă mai vrea cineva să ia
cuvântul?
Bârea Vasile:
Comisia și-a dat acordul, cu un vot împotrivă.
Moloț Mircea Ioan:
Un vot împotrivă, dar majoritatea supune minoritatea.
Dacă nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, la cabina de vot, vom
exercita votul secret cu privire la eliberarea domnului Ioan Rus din funcția
de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. Si fiindcă sunt
convins că cei de la prefectură vor încerca să spicuiască orice greșeală,
respectăm legea: șaptesprezece consilieri județeni – deci jumătate plus
unu – au inițiat acest proiect de hotărâre.
Balint Tiberiu:
Vă rog să-mi permiteți să vă notific procedura de vot:
exprimarea votului se face prin încercuirea uneia din opțiunile înscrise în
buletinul de vot; celalaltă opțiune nu se taie.
După exercitarea votului, comisia de validare se retrage pentru
numărarea voturilor. La revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin,
președintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal de numărare a
voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 26 de
voturi, dintre care 25 pentru și unul împotriva eliberării domnului Ioan Rus
din funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean Hunedoara.
Moloț Mircea Ioan:
Deci, cu 25 voturi pentru, domnul Ioan Rus a fost eliberat din
funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean Hunedoara, iar această
funcție este declarată vacantă.
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre cu articol unic.
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IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea în funcția de
vicepreședinte al Consiliului județean Hunedoara, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor colegi, întrucât una din funcțiile de vicepreședinte al
Consiliului Județean Hunedoara a fost declarată vacantă, vă rog să faceți
propuneri pentru alegerea unui nou vicepreședinte.
Petrui Ioan Dorin:
Il propun pe domnul Gligor Dorin Oliviu.
Moloț Mircea Ioan:
Alte propuneri? Dacă nu mai sunt, se vor completa buletinele
de vot și trecem la alegerea prin vot deschis a unui nou vicepreședinte.
Intrucât avem un singur candidat, cei care nu doriți ca el să fie ales ca
vicepreședinte, îl tăiați din buletinul de vot.
După exercitarea votului, comisia de validare se retrage pentru
numărarea voturilor. La revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin,
președintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal de numărare a
voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 27 de
voturi, dintre care 26 pentru și unul împotriva alegerii domnului Gligor Dorin
Oliviu în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor colegi, cu 26 voturi pentru, domnul Gligor Dorin Oliviu
a fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.
Domnule Gligor, vă felicit și vă spun de pe acum că trebuie să
vă cumpărați multe creioane și multe ascuțitori. Dumneavoastră veți
răspunde de compartimentele care se ocupă de atragerea de fonduri și veți
avea mare nevoie de aceste lucruri pentru a scrie și a atrage cât mai multe
fonduri pentru județul Hunedoara. Vă urez succes și să știți că intrați într-o
echipă serioasă, care – cel puțin în exercițiul financiar trecut – a atras cele
mai multe fonduri de la Comunitatea Europeană. Succes și sunt convins că
vom face o echipă performantă.
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre cu articol unic.
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V.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.120/2012 privind desemnarea nominală
a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică
organizată la nivelul județului Hunedoara, precum și nota de fundamentare
la acesta.
Nefiind intervenții în legătură cu acest proiect de hotărâre, se
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.120/2012 privind desemnarea nominală
a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică
organizată la nivelul județului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Coltescu
Marin, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și 2 abțineri
(Gaita Doru, Rudeanu Mihail Nicolae).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Coltescu
Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și o
abținere (Rudeanu Mihail Nicolae).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru abrogarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.120/2012 privind desemnarea
nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine
publică organizată la nivelul județului Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru, 5 voturi
împotrivă (Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru,
Tolaș Liliana) și o abținere (Rudeanu Mihail Nicolae).
VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea nominală
a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică
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organizată la nivelul județului Hunedoara, precum și nota de fundamentare
la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor și domnilor colegi, desemnarea membrilor ATOP se
va face prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri de candidați.
Balint Tiberiu:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să fac câteva
propuneri. Ii propun pe domnii consilieri județeni Bârea Vasile, Dămian
Dana, Turdean Radu Eugen, Toma Florian, Prip Ioan și Morar Nicolae
Simion.
Moloț Mircea Ioan:
Alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să
completați buletinele de vot, după care vom proceda la exercitarea votului
secret, în cabina de vot. Exprimarea votului se va face prin tăierea din
buletinul de vot a numelor candidatului sau candidaților care nu doriți să fie
aleși ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică din județul
Hunedoara.
După exercitarea votului, comisia de validare se retrage pentru
numărarea voturilor. La revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin,
președintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal de numărare a
voturilor, din car rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 32 de
voturi. Pentru domnul consilier Bârea Vasile au fost exprimate un număr de
32 voturi pentru, iar pentru domnii consilieri Dămian Dana, Morar Nicolae
Simion, Prip Ioan, Toma Florian și Turdean Radu Eugen câte 30 voturi
pentru.
Moloț Mircea Ioan:
Deci, domnilor consilieri, au fost aleși ca membri ai ATOP
domnii: Bârea Vasile, Dămian Dana, Morar Nicolae Simion, Prip Ioan,
Toma Florian și Turdean Radu Eugen.
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre cu art.unic.
VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea încadrării
unor tronsoane de drum de interes județean din județul Hunedoara, în
drumuri de interes local, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea încadrării unor
tronsoane de drum de interes județean din județul Hunedoara, în drumuri
de interes local:
Intrucât domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena,
Rudeanu Mihail Nicolae și Staier Ioan Dumitru nu se află în sala de ședințe
în momentul votului, numărul total de voturi exprimate la acest punct este
de 29.
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).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
încadrării unor tronsoane de drum de interes județean din județul
Hunedoara, în drumuri de interes local, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(29).
VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru un obiectiv al consiliului județean,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru un obiectiv al consiliului județean:
Doamna consilier Cazan Agripina Elena a revenit în sala de
ședințe, numărul total de voturi exprimat la acest punct fiin de 30,
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru un obiectiv al consiliului județean,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale, precum și nota de fundamentare la
acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean 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 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public județean prin curse
regulate speciale:
Domnii consilieri Rudeanu Mihail Nicolae și Staier Ioan Dumitru
au revenit în sala de ședințe, astfel încât numărul total de voturi exprimate
la acest punct este de 32.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin
curse regulate speciale este supus la vot în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV VALEA JIULUI SA,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului
de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV VALEA JIULUI SA:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV VALEA
JIULUI SA, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara,
precum și nota de fundamnetare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean 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 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest proiect de hotărâre, se
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții pentru Teatrul de Artă Deva, precum și nota de fundamentare la
acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean 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 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 judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
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Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru
Teatrul de Artă Deva:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții pentru Teatrul de Artă Deva, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca județeană
„Ovid Densușianu”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean 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 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,
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sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de
organizare și funcționare pentru Biblioteca județeană „Ovid Densușianu”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca județeană
„Ovid Densușianu”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului
„Scoală Specială Păclișa” din domeniul public al Județului Hunedoara și din
administrarea Consiliului Județean Hunedoara, în domeniul public al
Comunei Totești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Totești,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului „Scoală
Specială Păclișa” din domeniul public al Județului Hunedoara și din
administrarea Consiliului Județean Hunedoara, în domeniul public al
Comunei Totești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Totești:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea
imobilului „Scoală Specială Păclișa” din domeniul public al Județului
Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara, în
domeniul public al Comunei Totești și în administrarea Consiliului Local al
Comunei Totești, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii Județene „Ovid
Densușianu” Deva, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest proiect de hotărâre, se
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii județene „Ovid
Densușianu” Deva:
Art.1:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii județene „Ovid
Densușianu” Deva, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul
2014, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
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administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul
2014, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificare bugetului
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
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monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Județului Hunedoara pe anul 2014:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice județene de
către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean 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 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice județene de către
autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice județene de
către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Mîndra Petroșani, în vederea
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, precum și
nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului
Județean Hunedoara cu Asociația Mîndra Petroșani, în vederea finanțării și
realizării în comun a unei acțiuni de interes public:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Mîndra Petroșani, în
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea șefului
Serviciului public de administrare a monumentelor istorice, precum și nota
de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
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Moloț Mircea Ioan:
Doamna Zgăvîrdean Eugenia, vă rog să vă ridicați în picioare,
ca să vă vadă colegii noștri. Dînsa a dat un examen pe care l-a luat și este
în faza în care o vom vota pentru numirea în postul de șef de serviciu și
vom face acest lucru prin vot secret. Doamna Zgăvîrdean, dacă doriți,
puteți să ne spuneți câteva cuvinte.
Zgăvîrdean Eugenia:
Bună ziua! Mă numesc Eugenia Zgăvîrdean și sunt absolventă
a Facultății de științe juridice și administrative Brașov. Lucrez în cadrul
Serviciului public de administrare a monumentelor istorice din județul
Hunedoara din anul 2013, alături de domnul Vladimir Brilinsky și sper să
fac față la tot ceea ce o să întâmpin în acest serviciu. Mulțumesc.
Se completează buletinele de vot, după care se procedează la
exercitarea votului secre, în cabina de vot. Exprimarea votului se face prin
încercuirea uneia din opțiunile înscrise în buletinul de vot (DA/NU), fără ca
cealaltă opțiune să fie tăiată.
După exercitarea votului, comisia de validare se retrage pentru
numărarea voturilor. La revenirea în sala de ședințe, domnul consilier
Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, prezintă procesul verbal de
nhumărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un
număr de 31 de voturi, dintre care 29 de voturi pentru numirea doamnei
Zgăvârdean Eugenia în funcția de șef al Serviciului public de aministrare a
monumentelor istorice.
Moloț Mircea Ioan:
Deci, cu 29 voturi pentru, doamna Zgăvîrdean Eugenia este
numită în funcția de șef al Serviciului de administrare a monumentelor
istorice, fiind adoptat astfel art.1 al proiectului de hotărâre. Felicitări,
doamna Zgăvîrdean! Greul abia de acum începe.
Următorul articol se va supune votului deschis:
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian lipsește din sala de
ședințe, astfel încât totalul voturilor exprimate este de 31.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
x
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor colegi, punctul diverse.
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Gaita Doru:
Dacă-mi permiteți!
Moloț Mircea Ioan:
Dați-mi voie să mă ridic și să nu vă ascult, domnule consilier!
Ca să vă răspund cu aceeași conduită.
Gaita Doru:
Cum doriți, domnule președinte, este opțiunea dumneavoastră.
Dar o să mă adresez dumneavoastră, personal. Dacă nu, domnului
vicepreședinte.
Domnul președinte Moloț Mircea Ioan părăsește sala de
ședințe.
Gaita Doru:
Ieri s-au desfășurat ședințele comisiilor de specialitate ale
consiliului județean. Comisiile nr.1 și nr.2 au fost convocate la orele
unsprezece, comisiile nr.3 și nr.4 au fost convocate la orele douăsprezece,
iar comisiile nr.5 și nr.6 la orele douăsprezece și treizeci de minute. Ca
președinte al comisiei nr.3, eu m-am prezentat conform programului
transmis, la douăsprezece fără cinci minute. Am așteptat ; au fost prezenți
patru membri ai comisiei, iar procesul verbal era semnat de șapte membri.
Vă rog să analizați această situație și să-mi dați un răspuns, prin domnul
președinte Moloț, cât de repede posibil, deoarece asemenea lucruri nu
cred că sunt benefice pentru nimeni. Este o situație regretabilă, dar nu
avem de ce să nu o discutăm pe față. Dumneavoastră analizați și îmi dați
un răspuns în scris, vă rog mult!
Balint Tiberiu:
Sigur, domnul secretar și aparatul de specialitate vă vor
răspunde. Nu este atributul conducerii consiliului județean să controleze
activitatea comisiilor, care sunt compuse din consilieri județeni, însă
dumneavoastră veți primi un răspuns, după analiza acestei situații.
(domnul președinte Moloț Mircea Ioan se întoarce în sala de
ședințe)
In continuare, aș vrea să intervin și eu și să vă supun atenției o
acțiune pe care prefectura a îndreptat-o împotriva unei hotărâri luate de
consiliul județean. Este vorba despre hotărârea de aprobare a
regulamentului de transport pe drumurile publice și instituirea unor restricții
de tonaj, pentru ca drumurile județene să nu fie afectate de către
transportatori ca încalcă legea și transportă mai mult decât aceasta le
permite.
Aș vrea să vă aduc câteva lămuriri, pentru ca dumneavoastră,
în calitate de consilieri județeni, să fiți convinși că ceea ce ați votat este
corect și că aceste critici pe care prefectura le-a adus sunt doar formale,
după părerea mea, pentru a încerca să scoată din aplicare acest
32

regulament pe o perioadă de timp în care se desfășoară construcția
sectoarelor de autostradă dintre Soimuș și Ilia și dintre Ilia și Lăpugiu.
Am să-mi argumentez aceste afirmații și am să vă citesc din
acțiunea în instanță depusă de prefectură, care spune în felul următor:
”Prin actul administrativ menționat a fost, practic, instituită o
taxă specială de utilizare a drumurilor publice județene pentru o perioadă
de 24 de luni, impusă pe anumite sectoare de drum. Insă aceste sectoare
de drum nu au fost identificate în cuprinsul unei anexe la regulamentul
respectiv, fapt care poate crea, în mod vădit, anumite incertitudini în ceea
ce privește respectivele sectoare, în rândul utilizatorilor drumurilor publice”.
Nu se poate ca prefectura să nu aibă cunoștință de acest lucru,
pentru că toate hotărârile consiliului județean sunt comunicate prefecturii.
Această hotărâre la care fac referire a trecut de termenul de șase luni și nu
a fost atacată de prefectură. Este vorba de Hotărârea nr.197 din 2013, care
spune în felul următor la art.1:
„Se aprobă instituirea unor restricții de tonaj pe drumurile județene, pentru
autovehiculele cu masa maximă mai mare de 5,5 tone, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. Iar anexa arată drumurile
județene la care face referire regulamentul, de la poziția 1 și până la poziția
37. Deci inexistența unei anexe care să prevadă aceste sectoare de drum
este invocată într-un mod eronat și, cred eu, vădit părtinitor.
Mai departe, se spune în acțiunea prefecturii: „In aceeași
măsură considerăm că implicarea sintagmei alte proveniențe în momentul
exemplificării bunurilor divizibile transportate, care urmează a fi supuse
taxării în vederea accesului pe drumurile publice județene, este una
echivocă, existând astfel posibilitatea ca taxa să fie percepută în mod
arbitrar, iar participanții la trafic să nu cunoască faptul că ar trebui să o
achite în momentul în care transportă diverse bunuri nespecificate în mod
expres în cuprinsul regulamentului”.
Vreau să vă atrag atenția că depășirea tonajului cu 30 de tone
de cireșe este identică sau similară, din punctul nostru de vedere, cu
depășirea tonajului cu 30 de tone de pietriș. Nu puteam să specificăm
absolut orice bunuri care se transportă pe drumurile județene, câtă vreme
depășirea de tonaj privește bunurile provenite – așa cum am specificat în
regulament – din balastiere, cariere și alte proveniențe. Cu toate acestea,
astăzi, într-o modificare, ca să nu mai existe nici un fel de discuții, am făcut
și o specificare ce face referire și la masa lemnoasă și altele. Dar acesta nu
este un motiv - sau este unul pueril – pentru care se atacă o hotărâre de
consiliu județean.
Mai către sfârșit, spune onor prefectura: „Nu în ultimul rând,
critica adusă Hotărârii nr.237 privește cele trei grupe de tonaj stabilite în
cuprinsul regulamentului pentru masa de 5,5 tone admisă, în condițiile în
care, potrivit OG ... ” Iar mai departe dânșii vin și desființează, pur și
33

simplu, obiecția și, până la urmă, chiar acțiunea în instanță spunând: „Ori,
chiar luând în considerare și faptul că consiliile județene acționează în
calitate de administrator al drumurilor publice de interes județean, având
astfel posibilitatea de a aprecia în ceea ce privește oportunitatea și
necesitatea introducerii unor taxe, în ceea ce privește utilizarea acestora,
apreciem că un atare fapt nu trebuia efectuat”. Deși nu au calitatea să
aprecieze, pentru că noi suntem cei care – așa cum chiar dânșii recunosc
în final – apreciem oportunitatea și necesitatea introducerii acestor taxe.
Acestea sunt cele trei motive, sigurele de altfel, care au stat la
baza atacării în instanță a hotărârii. Vreau să vă spun că hotărârea este
suspendată în momentul de față și le transmit tuturor locuitorilor județului
care au drumuri județene ce le tranzitează localitățile și care „beneficiază”
de confortul adus de acești transportatori - atât de lemne, cât și de alte
materiale – care le tranzitează drumurile, mai ales cele aflate în preajma
autostrăzii, să se adreseze prefecturii; pentru că aceasta ne-a lăsat fără
obiectul de activitate și nu putem, în momentul de față, să mai controlăm
ceea ce se întâmplă pe drumurile județene, care sunt în administrarea
noastră.
Cred sincer că nu întâmplător acest lucru s-a petrecut cu doar o
zi înainte de expirarea termenului de șase luni în care puteau să atace
hotărârea de aprobare a acestui regulament. Pentru că acesta nu a fost
atacat cu 15 zile după ce noi l-am adoptat, ci chiar în ultima zi, adică după
două săptămâni de când transportatorii din alte județe au început să
transporte materiale pentru construcția autostrăzii.
Am vrut să fac aceste precizări ca să fiți lămuriți în ceea ce
privește divergențele de opinii pe care le avem în acest moment cu
prefectura și care - cred eu că v-ați lămurit – vin din niște cauze puerile pe
care aceștia le-au găsit. Nu au putut să găsească nimic în cuprinsul
regulamentului, dar au au scris totuși ceva. Iar până când în instanță se
soluționează aceste divergențe, regulamentul este suspendat. Vă
mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte. Te asigur că, dacă
am mai fi fost în USL, nu ar fi existat această intervenție a prefecturii.
Domnule consilier Gaita, gestul meu și al dumneavoastră nu ne
onorează pe niciunul și cred că le regretăm amândoi. Dar am vrut să vă
arăt ce înseamnă să te ridici în momentul în care un coleg al tău –
indiferent dacă ești în coaliție sau nu – vorbește. Același lucru l-a făcut și
domnul Staier. Să nu vă mai spun că m-am întâlnit cu un primar PSD la o
aniversare și i-am întins mâna, ca organizator. Mi-a spus: „cu dumneata nu
dau mâna!”. E vorba de cultură și sper ca noi doi să beneficiem de un grad
de cultură, ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple.
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Al doilea lucru vreau să li-l spun, atât ziariștilor care nu pot domi
de grija mea, cât și politicienilor: nu aveți de ales și va trebui să mă
suportați și în această vară. Inalta curte a stabilit următorul termen pentru
15 octombrie. Așa că, vară plăcută!
Vă mulțumesc mult! Dacă mai are cineva ceva de spus? Vă
rog, domnule Gligor! Apropo, astăzi semnez hotărârea, mâine vă prezentați
la birou!
Gligor Dorin Oliviu:
Stimați colegi, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru
încrederea exprimată astăzi prin vot. De asemenea, vreau să mulțumesc
domnului președinte Moloț și domnului vicepreședinte Balint pentru
construcția politică din județul Hunedoara, care astăzi are primul impact
major în administrația hunedoreană. Si, sigur, vreau să le mulțumesc și
cetățenilor hunedoreni care ne-au învestit cu încredere pentru a-i
reprezenta la nivelul consiliului județean. Obiectivul e evident: consolidarea
administrativă, iar cu experiența proprie eu sunt convins că lucrurile vor
merge spre acest deziderat. Si să ne dorim succes împreună. Vă
mulțumesc încă o dată!
Mircea Ioan Moloț:
Vă mulțumesc și eu și vă asigur că această consolidare există,
ea trebuie menținută.
Fiindcă s-au făcut speculații cu privire la faptul că am modificat
data obișnuită a ședinței, vreau să vă mai spun ceva. Este adevărat că, în
general, noi ne întâlneam vinerea, dar pentru această modificare a existat
un motiv simplu, nu că sunt sau nu sunt președinte, ci faptul că noi, liberalii,
vineri și sâmbătă avem congres și lipsim din Deva. Așa că l-am rugat pe
domnul vicepreședinte Balint, care era la comandă în timp ce eu am fost în
Anglia, să facă demersurile necesare pentru modificarea datei ședinței
ordinare.
Cu această ocazie vreau să vă comunic, domnilor colegi, că am
semnat un contract de 6,6 milioane - care scutește primăriile și consiliul
județean de un contract de împrumut cu BERD - pentru cofinanțare la apă,
doar punând gaj cifra de afaceri a operatorului APAPROD Deva. Este un
contract unicat.
Vă mulțumesc și vă doresc să aveți o lună plină de împliniri!
x
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte Moloț Mircea
Ioan declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean
Hunedoara.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

MCC.
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