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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  28 februarie  2014,  ora 11,00  cu ocazia ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

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

La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, 
Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși 
Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rudeanu Mihail Nicolae, Stănescu Vetuța, 
Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana,  
Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (33), potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal 
constituită.   

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 14 
februarie 2014 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, 
în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (33). 
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 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Hunedoara – Deva; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, 
organigramei și statului de funcții la Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” 
Hunedoara; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public de administrare a 
monumentelor istorice; 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului 
de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru 
anul 2014; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru 
anul 2014; 

12. Proiect de hotărâre privind consemnarea sumelor individuale reprezentând plata 
despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de imobile aflate pe coridorul de expropriere 
al aducțiunii de apă Sîntămărie Orlea – Deva; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului „Modernizare DJ 664: 
Pas Vulcan-Vulcan, km 38+000 – 41+700” din cadrul Programului Operațional 
Regional 2007-2013; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele 
obiective de investiții ale consiliului județean; 

15. 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;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara, cu Asociația Cabanierilor „Mândra” Parîng, în vederea finanțării 
și realizării în comun a  unor acțiuni de interes public județean; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara, cu Federația Română de Judo și Sport Club Municipal Deva; 

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea conținutului cadru al contracului de finanțare 
pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”; 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice de asistență și 
reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară  la 
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014; 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea art.9 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără 
scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și 
educativ-științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea 
unor publicații culturale pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.6/2014. 

   In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rugăm  să 
aprobaţi completarea  ordinii de zi, după cum urmează: 
− Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare pod peste râul Strei pe DJ 
668C la km 0+898”; 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
al SC APAPROD SA Deva, la care județul Hunedoara are calitatea de acționar 
majoritar; 

− Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind conducerea operatorului 
regional de apă SC APAPROD SA Deva. 

   Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul Diverse. 
   Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 
   Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi cu completările propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

I. 
 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
II. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
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 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și două abțineri – Muțiu Florin și Gligor Dorin Oliviu. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și două abțineri – Muțiu Florin și Gligor Dorin Oliviu. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 30 voturi pentru și două abțineri – Muțiu Florin și Gligor Dorin Oliviu. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe ansanblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 30 voturi pentru și două abțineri – Muțiu Florin și Gligor Dorin Oliviu. 
 

III. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
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   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
  Se supune la vot  proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 
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- 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 la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare, organigramei și statului de funcții la Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” 
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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții la Biblioteca Județeană „Ovid 
Densușianu” Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.3: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții la Biblioteca Județeană „Ovid 
Densușianu” Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

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

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului public de 
administrare a monumentelor istorice, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 
  Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, 
pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor 
agricole pentru anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde de 
pe pajiști pentru anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde 
de pe pajiști pentru anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde 
de pe pajiști pentru anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

 Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind consemnarea sumelor individuale 
reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de imobile aflate pe coridorul 
de expropriere al aducțiunii de apă Sîntămărie Orlea – Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului 
„Modernizare DJ 664: Pas Vulcan-Vulcan, km 38+000 – 41+700” din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului 
„Modernizare DJ 664: Pas Vulcan-Vulcan, km 38+000 – 41+700” din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

 Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului 
„Modernizare DJ 664: Pas Vulcan-Vulcan, km 38+000 – 41+700” din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții 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. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 32 voturi pentru și un vot împotrivă – Pleșcan Dorina. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu 32 voturi pentru și un vot împotrivă – Pleșcan Dorina. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

 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. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Bănuiesc că știți că începând de anul trecut am aprobat ca de Ziua Veteranilor să le 
dăm o anumită sumă de bani, veteranilor de război care mai sunt în viață, nu reparăm noi 
moral dar am văzut cum s-au bucurat că cineva măcar în țara aceasta mai ține cont de 
acești oameni care într-adevăr merită plecăciuni, nu numai când treci prin fața lor ci tot 
timpul. 
 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 Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Bârea Vasile: 
 Să știți că voi vota la acest punct nu numai cu votul pe care îl am ci și cu inima 
pentru că este o acțiune deosebită în favoarea veteranilor de război. Ei și așa au avut o 
viață foarte grea, au suferit mult atât în timpul războiului, mai ales cei care au luptat în est 
au avut de suferit și după aceea negăsindu-și niște servicii adecvate care să le permită 
ulterior să aibă o pensie decentă și pensiile lor de veterani sau de prizonieri de război sunt 
destul de mici și așa. Ceea ce facem noi acum este o recunoaștere așa cum spuneați și 
dumneavoastră și cred că toți sunteți de acord cu mine, am fost anul trecut și am văzut cât 
de mult s-au bucurat și pentru această sumă care multor dintre noi ni se pare mică dar 
pentru dumnealor este destul de importantă și nu e vorba numai de bani ci important este 
că îi băgăm în seamă. Doresc și îi rog și pe colegii mei ca atunci pe 29 aprilie când va fi 
Ziua Veteranilor de Război să participăm la acțiunile dedicate lor, pe zone, evident, să fim 
prezenți alături de veterani atât cât mai pot ieși în locurile publice unde se vor desfășura 
aceste acțiuni pentru că o să observați  probabil că reprezentantul  acestora, domnul 
Homoștean este aici și o să ne spună mai multe, au rămas destul de puțini, la nivelul 
județului Hunedoara anul trecut erau 404 veterani, acum sunt cu puțini peste 300 deci 
numai într-un an de zile au dispărut dintre noi peste 60 de veterani de război. Noi le dorim 
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multă sănătate în continuare și suntem mândri de ei așa cum și dumnealor trebuie să fie 
mândri de noi. Vă mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc, nu suma așa cum spuneați dumneavoastră e foarte importantă suma de 
70 mii lei pentru toată lumea, undeva la 200 lei de persoană, ci gestul și faptul că acest for 
conducător al județului Hunedoara ține cont de fiecare cetățean, de fiecare pătură socială, 
de fiecare bucată de teren, indiferent în ce zonă a județului se află. Il avem așa cum 
spuneați pe președintele veteranilor de război, domnul Homoștean care îl rog să rămână 
jos și de la microfonul pe care îl are în față vrea să ne spună câteva cuvinte. 
 Homoștean George: 
  Stimate domnule președinte al consiliului județean, onorați consilieri județeni, mă 
bucur pentru invitația de a participa la această ședință a consiliului județean în care s-a 
propus și se va aproba ajutorarea veteranilor de război din județul nostru. Este a doua oară 
de la înființarea asociației veteranilor când acestora li se acordă o atenție deosebită din 
partea consiliului județean. Doresc să vă informez că acum 5 ani în județ erau peste 1200 
de veterani de război și 3400 de văduve de veterani de război. In prezent mai sunt 339 
ceea ce înseamnă că în cei cinci ani am pierdut peste 800 de veterani. Cei mai tineri în 
ghilimele veterani de război sunt de 91 de ani în acest an. 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 țările vecine au între 500 și 4000 de euro.  
 Domnule președinte, stimați consilieri județeni, având în vedere grija dumneavoastră 
acordată veteranilor de război care se simt onorați prin glasul meu, vă adresez cele mai 
calde mulțumiri ale lor. Vă mulțumesc mult. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc domnule Homoștean și vă asigurăm că această sumă de Ziua Veteranilor 
va fi în plicul destinat fiecărui veteran de război. 
  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 (33). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.4: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 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: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Cabanierilor „Mândra” Parîng, în vederea 
finanțării și realizării în comun a  unor 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 Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Cabanierilor „Mândra” Parîng, 
în vederea finanțării și realizării în comun a  unor acțiuni de interes public județean, pe 
articole: 
 Art.1: 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Cabanierilor „Mândra” Parîng, 
în vederea finanțării și realizării în comun a  unor acțiuni de interes public județean, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Federația Română de Judo și Sport Club Municipal 
Deva. 
   Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
  Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
  Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnilor colegi, vreau să vă spun că prin acest acord dacă-l vom vota aici la Deva 
va fi Cupa Europei la Judo, un eveniment deosebit pe plan sportiv nu numai național ci și 
internațional. 
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 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Federația Română de Judo și Sport 
Club Municipal Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Federația Română de Judo și Sport 
Club Municipal Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre  privind aprobarea conținutului cadru al contracului 
de finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 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 Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
  Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 



21 | P a g e  
 

  Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
  Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea conținutului cadru al 
contracului de finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Hunedoara”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea conținutului cadru al 
contracului de finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Hunedoara”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice de 
asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție. 
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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 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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități 
juridice de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în 
justiție, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă – Gligor Dorin Oliviu și 6 abțineri – 
Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și 
Toma Florian. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă – Gligor Dorin Oliviu și 6 abțineri – 
Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și 
Toma Florian. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă – Gligor Dorin Oliviu și 6 abțineri – 
Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și 
Toma Florian. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități 
juridice de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în 
justiție, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă – Gligor Dorin Oliviu și 6 abțineri – 
Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și 
Toma Florian. 

 
XX. 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva. 
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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 Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 31 voturi pentru și o abținere – Oprișa Ioan Florin. 
Moloț Mircea Ioan: 

  Aici cred că e o chestiune personală între consilier și manager sau spital, ca să nu fii 
de acord să adaugi 200,5 mii lei la buget. 
 Stănescu Vetuța: 
 Bursele rezidenților. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă 
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
  Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
  Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
  Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
  Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării 
fondului de rezervă bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă 
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art.9 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-
științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea unor publicații 
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culturale pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.6/2014. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art.9 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a 
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, 
proiecte culturale și educativ-științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate 
pentru editarea unor publicații culturale pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile 
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.6/2014, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art.9 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-
științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea unor publicații 
culturale pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.6/2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare pod peste râul 
Strei pe DJ 668C la km 0+898”. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Stiți că este vorba despre podul mare peste râul Strei care efectiv s-a rupt în două, 
nu se poate repara, tehnicienii se vor pronunța și vom vedea dacă nu trebuie dărâmat tot 



26 | P a g e  
 

sau mutat pe altă parte. In orice caz, cred că pe lângă vina constructorului fiindcă podul 
acela are 43 de ani doar, cred că e vinovat și altcineva, nu știu cine teleghidează râul Strei, 
îl oprește la baraj, îi dă drumul, fiindcă sunt zile când mă rog și vara era pericol de înec 
pentru copiii care se duceau pe râul Strei, venea câte un val de apă de 1-2 metri dintr-o 
dată și acea apă tot dădea în acel pod și cred că atunci când s-a făcut podul nu s-a luat în 
calcul acest lucru. Categoric s-a dărâmat – asta așa ca nespecialist, ci ca un om care trec 
peste el de mii de ori, mă uit la râul acela și am asistat de zeci de ori în perioada cât cineva, 
nu știu, Hidroelectrica, cine gestionează bazinele de apă de sus, cred că trebuie o anchetă 
serioasă aici fiindcă așa cum spuneam relativ este tânăr, are doar 43 de ani și o asemenea 
catastrofă cei care ați fost pe acolo nu s-a crăpat, pur și simplu jumătate din el s-a derâmat. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
  Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare 
pod peste râul Strei pe DJ 668C la km 0+898”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare pod peste râul 
Strei pe DJ 668C la km 0+898”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2014 al SC APAPROD SA Deva, la care județul Hunedoara are calitatea de 
acționar 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. 
 Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
  Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
  Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
 Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor colegi dacă aveți întrebări domnul director Arion este de față, 
puteți să-l asaltați cu întrebările dumneavoastră. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC APAPROD SA Deva, la care județul Hunedoara are 
calitatea de acționar majoritar, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 al SC APAPROD SA Deva, la care județul Hunedoara are calitatea 
de acționar majoritar, pe ansamblu: 

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

 
XXV. 

 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind conducerea 
operatorului regional de apă SC APAPROD SA 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 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, domnilor colegi, e vorba de Consiliul de Administraţie cu următoarele 
persoane:  Victor ARION, care este membru executiv și directorul acestei societăți, 
Alexandru Sturza – membru neexecutiv, Puiu Adrian Badea–membru neexecutiv, Simion 
Mariş  – membru neexecutiv și Alexandru POPOVICIU – membru neexecutiv. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri 
privind conducerea operatorului regional de apă SC APAPROD SA Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind 

conducerea operatorului regional de apă SC APAPROD SA Deva, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

  
Ivănuș Nicolae: 

 Domnule președinte, domnilor colegi, îmi exprim satisfacția și mulțumirea pentru 
implicarea conducerii consiliului județean pentru înființarea punctului de lucru al Casei de 
Asigurări de Sănătate în Petroșani și aș vrea să vă solicit sprijinul dacă se poate  pentru 
înființarea unui punct de lucru pentru relații cu publicul cu furnizorul de energie electrică 
ENEL Banat din Valea Jiului. In momentul în față în Valea Jiului mai există un info-chioșc 
sau buletin de informații și toți locuitorii Văii Jiului trebuie să vină la Deva pentru relații 
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contractuale, mă refer doar la persoanele fizice sau mai bine zis consumatorii captivi care 
nu au ce face trebuie să aleagă acest furnizor de energie electrică, eu consider că este 
neproductiv și pentru operator și pentru clienți să fie doar un punct aici la Deva. De fapt 
solicit ca rugăminte dacă se poate să interveniți și dumneavoastră prin conducerea 
executivă la acest furnizor chiar dacă este un operator privat. S-au făcut sesizări și la 
Asociația pentru Protecția Consumatorilor, inclusiv la Agenția Națională de Reglementare a 
Energiei Electrice, din păcate până acum nu s-a primit un răspuns favorabil și în cadrul 
acestei ședințe de consiliu aș vrea să vă rog personal domnule președinte dacă puteți 
interveni. Dacă se poate. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc pentru dorință să intru în conflict de interese sau de abuz în serviciu. 
Vom face în cadrul consiliului județean dar vreau să vă spun că o să facem o adresă din 
partea consiliului spunând că s-a ridicat această problemă într-o ședință de consiliu 
județean, vă atrag atenția că este o firmă privată, că nu putem să intervenim decât cu acest 
lobby și dacă dânșii vor se face, dacă nu, că e vorba de persoane de alte lucruri. Dar 
mulțumesc pentru idee și tehnicul nostru sunt convins că a luat în calcul conținutul deja al 
adresei care o facem către ENEL Timișoara pentru a deschide un punct de lucru sau al 
doilea punct de lucru, nu știu dacă mai are altul. Mai are unul acolo? 
 Ivănuș Nicolae: 
 Nu, nu are cu relații cu clienții, decât un info-chioșc, din cele cinci puncte de lucru nu 
mai este niciunul decât la nivel de info iar ce am văzut săptămâna trecută aici la Deva parcă 
este la metrou, o aglomerație extraordinară, mă refer la probleme de contracte doar la 
persoane fizice și nu la cele juridice. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc, am înțeles. Altcineva? Domnul vicepreședinte Balint. 
 Balint Tiberiu: 
 Doresc să fac o informare. Miercuri în 26 februarie am participat la Adunarea 
Generală a Asociației Salvital, asociație care gestionează Serviciul SMURD în județul 
Hunedoara și sunt două puncte la această adunare generală care privesc și consiliul 
județean, în primul rând domnul consilier județean Muțiu Florin a fost ales membru în 
Comitetul director al Asociației Salvital și în al doilea rând, la inițiativa conducerii consiliului 
județean, a domnului președinte Mircea Moloț s-a luat decizia ca prin contribuția exclusivă a 
consiliului județean, din contribuția pe care consilierii au aprobat-o pentru Salvital la 
aprobarea bugetului salariile paramedicilor de la serviciul SMURD, cei care sunt angajați ai 
Asociației Salvital să fie crescute cu suma de 200 lei, care se adaugă la brutul pe care îl au 
la momentul de față, ceea ce înseamnă o creștere între 10 și 15% a salariilor acestor 
persoane  care sunt cele care de multe ori fac sacrificii enorme pentru a salva vieților 
cetățenilor județului Hunedoara. 
 David Adrian: 
 Domnule președinte, doamnelor și domnilor aș vrea să vă supun atenției situația 
drumului dintre Petroșani și Tîrgu Jiu care după cum bine știți, se află în stare de reabilitare 
de către o firmă sau un trust de firme care a câștigat licitația anul trecut. Proiectul de 
desfășoară pe o durată de 60 de luni suntem în al doilea an de reabilitare, anul trecut trustul 
de firme a solicitat întreruperea circulației pe acest tronson de drum în zilele de marți, 
miercuri și joi între orele 9,00 – 17,00 dacă îmi amintesc corect. Anul acesta au revenit cu o 
adresă către CNADNR care e beneficiarul lucrărilor solicitînd modificarea orarului pentru 
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întreruperea lucrărilor de luni până sâmbătă inclusiv în intervalul orar 7 – 22. Eu sunt de 
părere că un asemenea ar împiedica foarte grav traficul înspre și dinspre Valea Jiului, 
această rută este folosită atât ca și trafic comercial cât și ca trafic de persoane, sunt foarte 
mulți oameni care fac naveta zilnic sau aproape zilnic din Oltenia în Valea Jiului sau invers 
și de asemenea o rută comercială așa cum am mai spus foarte intens tranzitată. 
Rugămintea mea ar fi să formulăm un punct de vedere al consiliului județean sau o adresă 
din partea consiliului județean către CNADNR care e for decizional în acest caz, pentru a nu 
fi modificat orarul pe tronsonul de drum respectiv.  
 Moloț Mircea Ioan: 
 Existent. 
 David Adrian: 
  Da. Cred că ei și-au asumat niște obligații contractuale și-au dat seama că nu poate 
fi împiedicat traficul chiar de tot, este singura cale de acces din Valea Jiului către județul 
Gorj, o altă rută este prin Deva care ar înseamnă 200 – 250 kilometri în plus, pentru că pe 
Transalpina nu se poate circula. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Nu chiar prin Deva. 
 David Adrian: 
 Prin Simeria, îmi cer scuze. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule consilier, am înțeles vom face același lucru, de data aceasta CNADNR e o 
firmă de stat cum s-ar spune, face parte din structurile Ministerului Transporturilor, sigur 
vom alcătui un conținut al unei adrese, v-aș ruga să ne spuneți, eu chiar nu știu exact care 
e actualul program de circulați, documentați-vă bine ca să nu fim ridicoli. 
 David Adrian: 
 Până în 15 martie circulația este liberă. Lucrările au încetat pe perioada iernii, dar din 
15 martie operatorul va relua lucrările și din câte știu eu CNADNR nu a luat încă o decizie 
privind orarul de trafic rutier pe ruta respectivă dar anul trecut a fost marți, miercuri, joi 9,00 
– 18,00 circulație închisă. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Perfect, colegii mei au luat act și vom face o adresă către CNADNR. Mulțumesc. Vă 
urez un week-end plăcut. 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
           Mircea Ioan Moloț                         Daniel Dan 
 
 
 
 


