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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 29 august 2014 
 
 
 
    La ședință sunt prezenți: Moloț Mircea Ioan – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Balint Tiberiu Ioan și Gligor Dorin Oliviu – 
vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea 
Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina, Coltescu Marin, Costa 
Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dobrei Lidia, 
Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ioan, Ivănuș Nicolae, Morar 
Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan 
Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, 
Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, 
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul 
județului. 
  Lipsește motivat doamna consilier Dămian Dana. 
    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: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri, la care se 
adaugă președintele consiliului județean,  potrivit art.95 alin.1 din Legea 
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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 25 iulie 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 (31). 
 
 

x 
 
 
     Moloț Mircea Ioan:    
    Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost publicată în presa locală: 

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 
„Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire 
paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba„ și a 
cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

2.           Proiect de hotărâre privind consemnarea sumelor 
reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de 
imobile afectați de exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare conductă de 
aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, 
Călan, Simeria și Deva. 

3.           Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 
Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a 
unor mijloace fixe aflate în administrarea operatorului regional de apă 
SC APASERV Valea Jiului SA Petroșani, în vederea scoaterii din 
funcțiune, casării și valorificării acestora. 

4.          Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea din Petroșani, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes 
public. 
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5.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara. 

6.          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean. 

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții al 
consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate. 

8.          Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui tronson 
de drum de interes județean din județul Hunedoara. 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa-Regia Grădiștea de 
Munte. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

12. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara. 

15. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția publică de 
conducere de șef serviciu al Camerei Agricole Județene Hunedoara            

    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 modificarea ordinii de zi după cum 
urmează: 

A. Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de vizitare a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia - Grădiștea de Munte. 

B. Completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în 

cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 

- Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 
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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 propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

   Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă 
și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor legate de 
proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, 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. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Doamnelor și domnilor colegi, așa cum am mai spus și cu alte 
ocazii, în perioada 2007-2013, Consiliul Județean Hunedoara și-a îndreptat 
atenția în mod dosebit asupra accesării de fonduri europene. Astăzi 
aprobăm poate ultima rămășiță din aceste fonduri europene și pot spune 
că până acum nu am ratat nimic din ceea ce se putea atrage. De aceea, v-
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aș ruga să discutați și, în final, să aprobați în mod responsabil, așa cum ați 
făcut-o întotdeauna, acest proiect de hotărâre.  
    Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Accesul 
la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la 
domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor legate de proiect 
din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire 
paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor 
legate de proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind consemnarea sumelor 
individuale reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de 
imobile afectați de exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară 
realizării obiectivului de interes județean „Reabilitare conductă de 
aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, 
Călan, Simeria și 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. 
    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 consemnarea sumelor individuale 
reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de imobile 
afectați de exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării 
obiectivului de interes județean „Reabilitare conductă de aducțiune apă 
tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și 
Deva”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind consemnarea 
sumelor individuale reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția 
proprietarilor de imobile afectați de exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică necesară realizării obiectivului de interes județean „Reabilitare 
conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților 
Hațeg, Călan, Simeria și Deva”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 
public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara a 
unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APASERV Valea Jiului SA 
Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, 
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. 
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    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 din domeniul public al 
județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara a unor 
mijloace fixe aflate în administrarea SC APASERV Valea Jiului SA 
Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora:      
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului 
Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APASERV 
Valea Jiului SA Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
valorificării acestora în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea din 
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 asocierea județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea din 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 (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 



10 
 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea 
județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea 
din 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 
(31). 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
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  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale 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 
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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 documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului 
județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

VII. 
 

    Se sprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării documentației tehnico economice pentru un obiectiv de 
investiții al consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate, 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, 
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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. 
    Gaita Doru: 
  Domnule președinte, vreau să spun de la început că sunt întru 
totul de acord cu acest proiect de hotărâre. Aș vrea să fac însă o mică 
precizare. Este absolut necesar a se repara cele cinci poduri, dar vreau să 
vă transmit și o mică rugăminte din partea tuturor, atât din partea 
locuitorilor, cât și a mea personal. Intre Boșorod și Luncani sunt circa 3,5 
km de drum impracticabil, pe care trebuie să-l avem în vedere într-o 
ședință viitoare sau în viitorul apropiat. Deci acele poduri trebuie făcute, 
este ultranecesar, dar trebuie să avem în vedere și repararea tronsonului 
de drum respectiv și, dacă se poate, în viitorul apropiat. Este vorba despre 
același drum și, pentru ca podurile să aibă utilitate, trebuie reparat și 
drumul. Mai ales că această vară a fost foarte păcătoasă din punct de 
vedere meteorologic. Mulțumesc. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Am înțeles și vom avea în vedere acest tronson de drum pentru 
bugetul anului viitor, să vedem ce se poate face. 
    Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții al 
consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării documentației tehnico economice pentru un obiectiv de 
investiții al consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare a 
unui tronson de drum de interes județean din județul Hunedoara, 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. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Doamnelor și domnilor colegi, aș vrea să fac unele precizări. 
Este vorba de un tronson de drum județean aflat în intravilanul localității 
Aurel Vlaicu,  un drum care a fost modernizat în totalitate și de care mi se 
pare normal să aibă grijă de acum înainte administrația locală. Astfel, 
evităm și situațiile în care primim din partea lor, cu patru zile înainte de 
diferite manifestări, solicitări privind repararea drumului. De acum încolo, 
nu au decât să facă astfel de corespondență între serviciile lor și să nu uite 
un lucru important. Administrațiile locale, indiferent că vorbim despre 
comune, orașe sau municipii, au obligația legală de a întreține drumurile 
din zona intravilană, chiar dacă ele sunt drumuri județene. Asta ca să nu 
mai primim reclamații, în vreme ce primarii să scape pe motiv că este drum 
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județean, iar consiliul județean este cel care trebuie să taie iarba sau să 
decolmateze șanțul. Prin lege - și i-am avertizat pe toți de acest lucru – 
administrațiile locale au această obligație, cu repercursiuni de sancțiuni 
economice. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui 
tronson de drum de interes județean din județul Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea în 
administrare a unui tronson de drum de interes județean din județul 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul 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. 
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    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, 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 punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 



19 
 

- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Aș vrea să fac o precizare pentru cei ce ne privesc acum și mai 
ales pentru cadrele didactice care lucrează la școlile care se află în 
subordinea consiliului județean. Este vorba despre școlile gimnaziale I.Gh. 
Duca Petroșani și Dr.Aurel Vlad Orăștie, Centrul de Educație Incluzivă 
Rudolf Steiner Hunedoara, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Scoala 
Specială Păclișa, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Hunedoara. Din necesarul de fonduri pentru buna funcționare a acestor 
școli, am mai primit acum de la Guvernul României cam 58% din cât am fi 
avut nevoie. Erau bani pentru plata salariilor și a altor drepturi câștigate în 
urma procesului cu statul de acești colegi ai noștri. Deci, li se va putea plăti 
aproximativ 58% din drepturile bănești cuvenite fiecăruia. 
 
 
 

XI. 
 

    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 aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, 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. 
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    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara, 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea în funcția 
publică de conducere de șef serviciu al Camerei Agricole Județene 
Hunedoara, 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. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Sunt obligat să vă dau niște detalii asupra faptului că la Camera 
Agricolă Județeană am avut până acum numai directori interimari, 
deoarece nu se știa exact care va fi soarta acestui serviciu. Se spunea că 
urmează să se dizolve și de aceea nu am organizat, până acum, un 
concurs pentru ocuparea postului de șef de serviciu. Acum, când lucrurile 
s-au schimbat, am scos postul la concurs și aveți în față hotărârea de 
numire în funcție a noului șef de serviciu. Viitorul șef al camerei agricole se 
numește Marian Călin Petru, este de profesie agronom și vine de la 
APDRP. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind numirea în funcția publică 
de șef serviciu al Camerei Agricole Județene Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea în funcția 
publică de conducere de șef serviciu al Camerei Agricole Județene 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de 
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
virărilor de credite în cadrul bugetului de venitruri și cheltuieli pe anul 2014 
al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XVI. 
 

  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: 
    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 de persoane prin 
curse regulate speciale: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

x 
 
    Moloț Mircea Ioan: 
  Doamnelor și domnilor colegi, punctul diverse. Vă rog, domnilor, 
consilieri! 
  Gaita Doru: 
  Domnule președinte, în ședința trecută, tot la punctul diverse, 
am avut o intervenție cu privire la drumul Hunedoara-Toplița. Eu, în mod 
categoric, am un respect deosebit față de toți cei cu care intru în discuții; 
chiar dacă nu sunt de acord cu ei, le respect părerea. După intervenția 
respectivă, dumneavoastră l-ați trimis pe directorul Ovidiu Popa să vadă 
despre ce este vorba la fața locului. Am luat legătura cu dânsul și am vrut 
să fiu de față la vizita dânsului în teren. Ne-am dat o oră de întâlnire și l-am 
așteptat în punctul de întâlnire convenit. După o oră, când am constatat că 
nu vine, l-am sunat și mi-a spus că l-ați trimis în altă parte, lucru pe care l-
am înțeles, fiind vorba, probabil, de o urgență. A spus că mă sună într-o 
oră, în două ore, trei ore, dar nu a mai venit. Cred că se cuvine un respect 
reciproc între consilieri și personalul consiliului județean, lucru pe care 
până acum l-am constatat din plin. Nu cred că până acum m-a mai pus 
cineva într-o asemenea situație. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Domnule consilier, ca să înțeleg eu bine, dumneavoastră v-ați 
înțeles cu directorul tehnic asupra zilei, locului și orei de întâlnire? Eu aflu 
abia acum că dumneavoastră ați avut o astfel de înțelegere cu domnul 
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Popa Ovidiu. Nu știu despre ce zi este vorba, dar este posibil să fi primit 
vreo sarcină de la mine, de la vicepreședinți sau de la managerul instituției. 
Dar, oricum, el avea obligația să ne informeze despre înțelegerea avută cu 
dumneavoastră. Dacă era o problemă foarte importantă acolo unde l-am 
trimis, vă dădeam un telefon și vă rugam să amânați întâlnirea. Domnul 
director este acum în concediu, dar vă promit că o să am o discuție cu 
dânsul și, dacă este vinovat, va trebui să-și ceară scuze în ședința de 
consiliu și așa ceva să nu se mai întâmple. 
  Gaita Doru: 
  Mulțumesc. Consider că dumneavoastră l-ați trimis la o treabă 
foarte importantă și am înțeles. Dar ne-am dat altă întâlnire, la o altă oră. 
Trebuia să mă anunțe din timp că nu o poate respecta. Atât voiam să spun 
despre acest subiect, dumneavoastră știți ce aveți de făcut în continuare. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Am înțeles, voi analiza situația. Dar bănuiesc, domnule 
consilier, că dumneavoastră ați fost pe drumul acela. Chiar dacă nu sunteți 
specialist în domeniul drumurilor, la fel ca majoritatea dintre noi, dar sunteți 
totuși un tehnician. Cum vi s-a părut? E asfaltat? E cârpit pe alocuri? Cum 
este? Pentru că ați spus că nu s-au făcut lucrări de calitate sau ceva de 
genul acesta. Ce concluzie ați tras dumneavoastră? 
  Gaita Doru: 
  Domnul președinte, dacă tot m-ați provocat, să știți că am 
atestat pentru proiectare și execuție, verificator tehnic de execuție în tot ce 
înseamnă metal, dar și drumuri și autostrăzi. Si cred că sunt singurul din 
județ. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Imi cer scuze, nu am știut. Felicitări și vă asigur că vom folosi 
această informație. 
  Gaita Doru: 
  Ne folosim de asta în comisia de specialitate, unde avem 
oameni destul de pricepuți. Deci știu ce vorbesc și repet afirmația că este 
reparat și întreținut execrabil. V-o spun ca verificator tehnic atestat; căutați 
pe site și mă găsiți. 
    Moloț Mircea Ioan: 
    Domnule consilier, domnul vicepreședinte care răspunde de 
acest domeniu de activitate are sarcină începând de acum, împreună cu 
dirigintele de șantier, cu directorul tehnic și tot ce înseamnă compartiment 
tehnic din aparatul de spectialitate al consiliului județean, cât și împreună 
cu dumneavoastră, să vă deplasați la fața locului. Pentru orice lucrare 
executată există și o garanție, care va fi reținută, dacă ajungem la 
concluzia că lucrările au fost prost executate. Dacă aveți dreptate, vom 
reține banii din garanțiile pe care le oprim întotdeauna pentru contracte, iar 
lucrările le vom face cu altcineva. 
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  Gaita Doru: 
  Mulțumesc. Am înțeles obligația primăriilor de a întreține și 
drumurile județene și cred că așa este normal. Dar aș ridica, totuși o 
problemă. Tot datorită intemperiilor din această vară, DJ708E – care trece 
prin Nandru, Ciulpăz și face legătura cu toate satele de acolo – este foarte 
degradat pe o porțiune de aproximativ 4 kilometri. Dacă se poate, să luăm 
noi o măsură sau să atrageți atenția primarului, că aveți o influență directă 
asupra lui. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Din păcate - și asta știți și dumneavoastră foarte bine, pentru că 
ați participat la construcția bugetului pe acest an – resurse financiare 
pentru acest lucru nu avem. 
  Gaita Doru: 
  Este o situație de urgență provocată de intemperii și trebuie 
făcut ceva. Si mai am o ultimă rugăminte, care se referă la ceea ce se 
întâmplă în intersecția de la Sîntuhalm. Nu am înțeles absolut deloc 
întreruperea lucrărilor și aș solicita un grafic de execuție, cu toate timpurile 
de așteptare, de execuție etc. Eu consider că s-a lucrat puțin cam 
neadecvat acolo și întreruperea de acum nu are justificare. Doresc un 
grafic de execuție. 
    Moloț Mircea Ioan: 
  Cu mare plăcere, domnule consilier, dar observ la 
dumneavoastră o exigență deosebită ... 
  Gaita Doru: 
  Cum ar trebui să avem toți. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  ... și mă surprinde că timp de șase ani de zile, cât am fost 
împreună la guvernarea acestui județ, nu ați cerut niciodată grafic pentru 
nici o lucrare. Ați considerat că toate lucrările au fost atunci bune. 
  Gaita Doru: 
  Nu s-a întâmplat ce se întâmplă acum. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Domnule consilier, haideți să fim serioși! In Hunedoara am avut 
lucrări serioase, de 35 de milioane de euro, știți bine. Nu-mi spuneți mie că 
nu au fost dereglări de trafic. Dar nu e nici o problemă. Vă punem la 
dispoziție graficul, pentru că este public. Doar atât remarc și eu, că dintr-o 
dată, aproape tot ce face consiliul județean nu mai este bine. Dar ați fost 
părtaș cu noi, împreună cu domnul Rus. 
  Gaita Doru: 
  Când lucrurile nu merg bine, trebuie spus. Nu este justificat 
termenul de așteptare. V-o spun ca specialist. 
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  Moloț Mircea Ioan: 
  Sigur că da! Domnule consilier, respect toate licențele pe care 
le aveți, de la metalurgie la drumuri, la cultură, la orice. Dar cred că mai 
sunt specialiști în domeniu, iar noi avem consultanță europeană adusă 
acolo. Asta este, e o lucrare amplă. Aduceți-vă aminte când am făcut 
împreună - PNL și PSD – conducta de 2000 pe ISPA! Amintiți-vă ce s-a 
întâmplat și ce scandal era și pe mica noastră autostradă! Dar aveam de 
ales între a ne confrunta cu scandal și nemulțumiri pentru moment și a face 
investiția pe fonduri europene, investiție de care aveam absolută nevoie. Si 
am răbdat o anumită perioadă de timp, am circulat în condiții mai 
neortodoxe. Obișnuiți odată cu un anumit grad de civilizație, este greu să 
cobori apoi. Așa și aici. Si la intersecția aceasta va dura o perioadă, dar 
haideți să avem puțină răbdare ca să-și facă treaba. Dacă nu erau 
specialiști care să găsească o posibilitate de subtraversare, ca să circulăm 
pe aici, am fi oprit-o și mai și, ba poate că făceam ca în Valea Jiului, pe 
defileu. Acestea sunt condițiile în momentul în care vrei să modernizezi 
ceva, inclusiv un apartament. 
  Gaita Doru: 
  Domnule președinte, vă rog să nu-i jigniți pe cei care mi-au 
acordat atestatele! Pentru că nu mi le-au acordat degeaba. Ați spus că de 
la metalurgie la drumuri e diferență. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Am spus că vă felicit și apreciez, pur și simplu. 
  Gaita Doru: 
  Eu v-am spus doar ce se întâmplă acolo. Acolo lucrurile nu sunt 
tehnic în regulă. Timpul de așteptare nu se impunea, este un dezastru în 
intersecție și eu am cerut un grafic de execuție. Nu e corect? 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Il veți avea, domnule consilier. 
  Gaita Doru: 
  Iar în legătură cu solicitarea de consultanță sunt întru totul de 
acord și statu la dispoziția celor care mi-o solicită. Absolut prietenească și 
gratuită pentru oricine. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Ați făcut-o public, bănuiesc că o să fie coadă la biroul 
dumneavoastră. Mulțumesc mult. 
  Balint Tiberiu: 
  Nu aș vrea să intru într-o polemică cu domnul consilier, însă 
modul în care este dirijată circulația în intersecția de la Sîntuhalm nu 
aparține consiliului județean. Si cred că, într-adevăr, există anumite lucruri 
care puteau fi îmbunătățite în dirijarea circulației, în timpii de așteptare 
dinspre Hunedoara, dar semafoarele nu sunt în subordinea noastră, ci a 
Drumurilor naționale, a poliției rutiere și a Primăriei Deva.  
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    Pentru că v-ați referit în cea mai mare parte a intervenției 
dumneavoastră la drumurile din județ, nu aș vrea să trecem peste un lucru 
care s-a întâmplat astăzi, peste un proiect de hotărâre aprobat astăzi în 
ședința consiliului județean. Este vorba despre studiul de fezabilitate pentru 
modernizarea drumului de la Sîntuhalm la Hunedoara și Călan. Este un 
studiu de fezabilitate amplu, la care consiliul județean lucrează de un an de 
zile. Valoarea acestei lucrări, conform studiului de fezabilitate, este de 41 
milioane de euro și presupune inclusiv modernizarea acestei intersecții de 
la Sîntuhalm cu un sens giratoriu, amenajarea mai multor sensuri giratorii 
pe drumul de la Sîntuhalm până la Hunedoara, în intersecțiile în care de 
multe ori se produc accidente, presupune construcția a patru pasarele 
pietonale peste acest drum intens circulat, acolo unde sunt școli sau unde 
locuitorii traversează frecvent drumul județean și presupune lărgirea la trei 
benzi a drumului dintre Hunedoara și Călan, pentru că în acest moment 
traficul necesită așa ceva. Si cred că e un moment foarte important pentru 
ceea ce înseamnă gândirea vizavi de conurbația pe care vrem să o facem 
între orașele acestea. 
  Aș mai vrea să punctez un moment în fața dumneavoastră, a 
consilierilor și a cetățenilor, un eveniment care s-a desfășurat ieri în Valea 
Jiului și care nu aș vrea să treacă mai puțin pus în lumină, mai ales că 
există anumite discuții vizavi de majorarea prețului apei. Ieri s-a semnat un 
contract de 89 milioane euro pentru finalizarea lucrărilor la rețelele de apă 
și canalizare din Valea Jiului, în continuarea unui contract de 48 milioane 
euro, aflat în derulare. In felul acesta, Apaserv Valea Jiului, care se află în 
subordinea consiliului județean, este cel mai mare investitor din Valea 
Jiului. Apaserv și consiliul județean derulează în Valea Jiului singurele 
proiecte de investiții în momentul de față. E vorba și de drumul Vulcan-Pas 
Vulcan, e vorba de drumul de la Straja, e vorba de drumul Dealu Babii-
Vulcan. Toate acestea sunt investiții pe care, în această perioadă de criză, 
consiliul județean le-a desfășurat în Valea Jiului și care îl fac al doilea mare 
angajator din Valea Jiului. Eu cred că cele 600 de familii care iau salarii sau 
se întrețin de la Apaserv, cele 70 de familii care se întrețin de la teatrul din 
Petroșani, beneficiază de fonduri de la consiliul județean, deși se spune că 
noi nu facem nimic în Valea Jiului. Investițiile pe care le facem în Valea 
Jiului – inclusiv cele de la închiderea deponeelor la construirea stațiilor de 
transfer – dau de lucru oamenilor din Valea Jiului și sunt sute de astfel de 
familii, sute de oameni angajați la firmele care lucrează în Valea Jiului. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Acolo sunt 30 de milioane de euro numai pe deponee. 
  Balint Tiberiu: 
  In continuare, proiectele pe care le facem și care au mari șanse 
de finanțare – mă refer la drumul din Parîng, proiectele pentru complexele 
acvatice din Petroșani, Vulcan și Lupeni, linia de troleibus – sunt proiecte 
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care vor crea locuri de muncă în Valea Jiului și vă spun că în momentul de 
față suntem singurii care facem investiții acolo, de o bună bucată de vreme 
și întreținem aceste mii de locuri de muncă. Trebuie luat în calcul - și al 
dumneavoastră, al consilierilor, și al cetățenilor – ceea ce este realitatea, 
până la urma urmei, departe de micile critici de care avem parte și care eu 
cred că sunt bazate pe subiecte exploatate politic de campania electorală 
care se apropie.  
    Nu este posibil să încercăm ca cel de-al doilea mare angajator 
din Valea Jiului, care este Apaserv, să intre din nou în faliment sau în 
insolvență, doar din rațiuni politice. Nu am fost niciodată un mare fan al 
domnului Costel Avram, însă de această dată dânsul are dreptate. 
Societatea trebuie să stea în picioare pe criterii economice. Nu putem să 
punem rațiunile de politică înaintea criteriului acesta economic. Pentru că 
alegerile din toamna acestui an vor trece, însă sutele de familii care depind 
de Apaserv Valea Jiului nu pot să rămână pe drumuri din aceste rațiuni. 
Trebuie ținut cont de toate investițiile pe care le derulează această 
societate. Astăzi am văzut o scrisoare a primarilor PSD din Valea Jiului, 
care în urmă cu două săptămâni votau în adunarea generală majorarea 
tarifului la apă, iar astăzi nu mai sunt de acord cu această majorare. Eu 
cred că trebuie să fim mult mai consecvenți în ceea ce facem și să 
înțelegem că prețul utilităților nu depinde de voința politică a unor primari 
sau a consiliului județean, ci depinde de realitățile economice ale 
societăților care gestionează aceste utilități. Nu am auzit nici un primar din 
Valea Jiului să vorbească despre majorarea tarifului la gaz sau la energia 
electrică, pentru că furnizorii acestora sunt societăți private. Dar vorbesc 
despre majorarea tarifului la apă și la canalizare, ca și cum nu tot rațiuni 
economice ar trebui să justifice această majorare, ci rațiuni politice de 
voință a noastră sau a primarilor. Nu cred că este corect și cred că trebuie 
ținut cont și de rolul pe care consiliul județean îl are în dezvoltarea Văii 
Jiului. 
  Cred că domnul președinte o să vă prezinte un material despre 
investițiile consiliului județean în Valea Jiului, iar dumneavoastră, ca și 
consilieri județeni, trebuie să fiți responsabili de ceea ce se întâmplă cu 
societățile din subordinea consiliului județean. Dacă mai sunt colegi care 
doresc să ia cuvântul? 
  Ivănuș Nicolae: 
  Domnule vicepreședinte, vreau să fac un mic comentariu vizavi 
de prețul apei în Valea Jiului. Nu am vrut să intervin, dar trebuie să 
identificăm componenta politică la aceste utilități; pentru că aceste 
societăți, vremelnic, sunt conduse tot de oameni numiți cu sprijin politic, 
inclusiv domnul Costel Avram. Există o politică tarifară pe un program inițial 
de fonduri de coeziune. Va exista, probabil, o politică tarifară și pentru 
viitorul program pe cele 89 de milioane de euro. Consiliul județean a fost 



32 
 

acționar majoritar și în 2009, și în 2010, și în 2011, și în 2012, dar prețul nu 
s-a mărit în acești ani. De fapt trebuie făcută precizarea că majorarea 22% 
care, probabil, este soluția cea mai mică în momentul de față, s-a făcut din 
cauză că prețurile nu au mai fost actualizate timp de trei ani de zile conform 
politicii tarifare, iar prețurile nu au fost actualizate la timp tot din motive 
politice și electorale. Iar acum a ajuns cuțitul la os sau a apărut un manager 
care are curaj. Ați înțeles ce am vrut să spun. 
  Balint Tiberiu: 
  Da. Nu sunt de acord cu ce ați spus, dar am înțeles. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Nu sunteți de acord că politica tarifară nu a fost respectată? 
  Balint Tiberiu: 
  Nu sunt de acord, pentru că dumneavoastră uitați că în anul 
2010 s-a mărit prețul la apă. Si nu sunt de acord, pentru că spuneți că ar fi 
trebuit să-l mărim și în 2012. 
  Ivănuș Nicolae: 
  De fapt, eu spun că trebuia să se respecte politica tarifară 
existentă în programul de finanțare, iar aceasta nu s-a respectat. 
  Balint Tiberiu: 
  Dumneavoastră susțineți că prețurile trebuiau mărite inclusiv în 
2012 și în 2013. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Susțin că ar fi trebuit respectată politica tarifară, pentru că 
mărirea de 22% de astăzi pare prea mare. Dacă s-ar fi respectat politica 
tarifară, scumpirea de astăzi era undeva la 4-5%. 
  Balint Tiberiu 
  Dacă am fi început creșterea prețurilor pentru populație cu trei 
ani în urmă. Insă, timp de trei ani de zile, prețurile respective au rămas 
aceleași. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Asta spuneam; dacă s-ar fi respectat politica în cei doi-trei ani 
de zile, efortul de astăzi al populației nu ar fi fost același. 
    Moloț Mircea Ioan: 
  Aș vrea să fac unele precizări. Politica tarifară ne-a fost impusă 
în urma semnării contractelor, iar programele de finanțare europeană le-am 
început doar de prin 2012. Atunci a început această impunere privind 
creșterea prețului. Dar fiindcă tot spuneți că în Valea Jiului este cea mai 
scumpă apă de la nivelul României, aș vrea să vă dau câteva exemple de 
astfel de prețuri. In primul rând, vreau să spun că la Deva prețul apei este 
4,32 lei, iar la canal 2,38 lei. In Valea Jiului este 2,98 lei la apă și 1,38 lei la 
canal. Să vedeți acum și alte prețuri la nivel de țară. Pitești: 4,22 lei la apă 
și 4,41 lei la canal, în total 8,63 lei; Harghita: 8,41 lei total, 4,95 la apă și 
3,46 la canal; Piatra Neamț: 4,41 la apă și 3,77 la canal, adică un total de 
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8,18; Rîmnicu Vîlcea: 8,14, adică 4,59 la apă și 3,55 la canal; Reșița: 7,30 
total, adică 4,77 la apă și 2,33 la canal; Tulcea: 7,20, adică 4,41 la apă și 
2,79 la canal.  
  Ivănuș Nicolae: 
  Si cât este la Tîrgu Jiu, că sigur aveți o situație cu toate 
județele.  
  Moloț Mircea Ioan: 
  La Tîrgu Jiu este 6,19 lei, domnule consilier; apa este 3 lei, iar 
canalul 3,19 lei. Ca să nu mai tot vorbim în necunoștință de cauză. 
Problema este ce vreți să facem: investiții pe fonduri europene, care ne 
impun și o amortizare într-un anumit timp, sau să facem populism, să stăm 
liniștiți și să le spunem oamenilor după aceea: noi plecăm, o să vină alții, 
care-s responsabili. 
  Săptămâna trecută, eu fiind în concediu, domnul manager 
Stoian a fost la Timișoara, la Regiunea Vest, unde a avut loc o discuție pe 
fonduri europene. Mă voi duce și eu la o astfel de întâlnire în data de trei 
septembrie. Se vor relua discuțiile, fiindcă e nevoie de prezența 
președinților în mod deosebit, deoarece se vor lua decizii importante și pe 
care numai ei și le pot asuma, fiindcă dau cu subsemnatul, pe propria 
răspundere. Nu implică răspunderea nici unui consilier și a niciunui salariat 
din consiliul județean, ci răspunderea președintelui consiliului județean, 
indiferent din ce județ este, fiind vorba de atragerea de fonduri. Domnilor 
colegi, vreau să vă prezint un grafic privind această atragere de fonduri de 
către județele din Regiunea V, adică Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și 
Timiș. 
     Legenda spune că pe culoarea albastră sunt contracte 
semnate, deci proiecte contractate, roșu este pentru precontractare, iar 
verde pentru rezervă. Vă arăt aici cum stau cele patru județe. Județul Arad 
are undeva la 22 milioane euro contractate, sub 5 precontractare și spre 70 
la rezervă, pe care nu le va lua niciodată. Județul Caraș-Severin are 
contractate lucrări de aproape 20 de milioane euro, precontractare sub 10 
milioane și rezervă undeva în jur de 10 milioane. Județul Timiș: contractare 
20 milioane, precontractare până în 5 milioane și rezervă vreo 24. Haideți 
să ne uităm acum la Hunedoara: contractare 65 milioane, precontractare în 
jur de 9 milioane și rezervă în jur de 20 milioane. Aș preciza faptul că, în 
această fază, județul Hunedoara a atras fonduri europene cât toate 
celelalte trei județe la un loc. După semnarea altor proiecte, care erau în 
faza de precontractare, Hunedoara a trecut de 75 milioane de euro, pe 
locul întâi, cu suma celorlalte trei județe.  
    Aceasta este situația atragerii de fonduri europene pe drumuri. 
Dar o să vă fac un grafic și pe apă, unde garantez că suntem tot pe locul 
întâi. Insă, se pare că este mai comod să stai și să mănânci popcorn, să te 
uiți la televizor și să vii să critici după aceea, că se putea mai mult, de ce 
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numai 75? Corect, se putea și mai mult; asta dorim acum, cu echipa pe 
care o am alături în cadrul consiliului județean, dar și cu dumneavoastră, 
susținătorii noștri, să depășim fondurile europene care ne vor sta la 
dispoziție în legislatura europeană 2014-2020. 
  Orice ban venit de la Comunitatea Europeană aduce cu el și 
obligații. La apă și canal, din păcate, trebuie să mărim prețurile, pentru o 
amortizare cât mai rapidă. Si vreau să vă atrag atenția că este o situație 
generală în România, dar pe noi ne interesează ce se întâmplă aici, în 
județul Hunedoara. Producția de apă a scăzut la amândoi operatorii. 
Datorită situației tragice în care se află economia românească și, ca atare, 
poporul român neavând locuri de muncă și surse de finanțare, încasările au 
scăzut vertiginos. Dar, chiar dacă s-ar încasa 100%, nu am putea să 
rezistăm. De aceea încercăm și facem apel la populație - iar pe 
dumneavoastră vă rog să fiți multiplicatorul de mesaj, pentru că sunteți 
consilieri județeni – că pentru a beneficia de acest cel mai important 
serviciu pentru om, apa, e nevoie ca operatorii să fie viabili, să nu dea 
faliment. Imaginați-vă – Doamne ferește! – ce ar însemna ca un operator 
de apă să intre în faliment! Ieri am fost îngrozit când am aflat, de la domnul 
fost director general Mîrza, că grupul unu de la Termocentrala Mintia – care 
era pus acolo deoparte, scos din funcțiune, dar conservat pentru a avea 
piese de schimb pentru celelalte – a fost scos la vânzare, dacă nu chiar 
vândut. Vândut la fier vechi! E greu să repui în funcțiune o termocentrală ca 
Mintia după ce își bate joc cineva de ea și o aduce la sapă de lemn. Nu 
vreau să se întâmple același lucru cu operatorii noștri de apă și noi suntem 
responsabili de acest lucru.  
    Stiu că suntem în campanie electorală. Unii sunt iresponsabili și 
au spus –  încă de pe când erau consilieri județeni – că dacă vor ajunge în 
Parlamentul României, vor promova o lege prin care să se asigure 
gratuitatea apei în Valea Jiului. Si a făcut-o omul, s-a ținut de cuvânt. 
Numai că parlamentarii, de la toate formațiunile politice, inclusiv cea din 
care face parte senatorul Haralambie Vochițoiu, au spus că e un proiect 
dement și nu l-au votat. Imaginați-vă că aceste lucruri nu se întâmplă 
numai la noi, nu suntem singurii din România care o ducem greu. Poate că 
altora le este mult mai greu decât nouă. Ar fi însemnat ca totul să fie 
subvenționat de stat. Mi-aș fi dorit și eu acest lucru, dar, din punct de 
vedere economic, România nu este în stare să susțină așa ceva. Așa că vă 
rog să lăsați populismul deoparte, fiți responsabili și gândiți-vă că alegerile 
trec și, indiferent cine va câștiga, vom avea nevoie să beneficiem de 
serviciile prestate de cei doi operatori.  
    In ce-i privește pe cei doi manageri, nu pot să acuz pe niciunul 
dintre ei de un management prost, nu pot să acuz niciun consiliu de 
administrație și atenție! în Valea Jiului, consiliul de administrație nu este 
format din liberali, nu este condus de liberali. In urma deciziei ADI pe apă, 
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din care fac parte toate cele șase primării și consiliul județean, consiliul de 
administrație a decis să mărească prețul apei. Si au luat decizia în 
unanimitate, fiindcă știau că firma nu poate supraviețui altfel, din cauza 
scăderii producției și din cauza faptului că foarte multă lume nu plătește. 
Trebuie să vă hotărâți ce doriți: viață sau moarte pentru acest operator. 
Numai că vă atrag atenția: noi suntem vremelnic puși aici și nu avem voie 
să ne batem joc de cetățenii județului! Vă mulțumesc. 
  Bârea Vasile: 
  Domnule președinte, stimați colegi consilieri, aș vrea să 
abordez foarte pe scurt o problemă de educație. In anul 2011, forurile 
legislative au hotărât ca data de 31 august să fie dedicată limbii române, 
lucru pe care frații noștri de peste Prut îl făceau în aceeași zi încă din 1990. 
Poate că multora dintre dumneavoastră li se pare ceva lipsit de importanță, 
dar eu consider că apărarea limbii române are o importanță deosebită și 
fiecare dintre noi avem rolul și datoria de a o apăra. Noi trebuie să o 
păstrăm și să o dăm mai departe așa cum am luat-o de la strămoși: 
frumoasă, armonioasă și cristalină. 
  Din păcate, în ultimul sfert de veac, limba română a cam fost 
schimonosită și a cam fost umplută de jargoane țigănești și de cuvinte 
preluate din alte limbi, netraduse, mai ales din limba engleză. Incât stau și 
mă gândesc: dacă vreun strămoș de-al nostru ar avea ocazia să 
converseze astăzi cu noi, cu strănepoții lui, cred că alte subiecte în afară 
de brazi, varză și viezure nu am putea să discutăm cu el. De aceea, este 
cazul să veghem asupra limbii române. In afară de faptul că ea trebuie să 
fie frumoasă și armonioasă, limba română este o limbă sacră. Alexe 
Mateevici spunea, într-o foarte frumoasă poezie, care se intitulează chiar  
Limba Noastră: „Limba noastră-i limbă sfântă/ Limba vechilor cazanii/ Care-
o plâng și care-o cântă/ Pe la vatra lor țăranii”.  
  Limba română trebuie și apărată și vreau să leg acest subiect al 
aniversării limbii române de comemorarea pe care o vom avea pe șapte 
septembrie, duminica viitoare, la Tebea. Pentru că eroul nostru național 
Avram Iancu, împreună cu moții lui, cu românii din Ardeal, s-au luptat 
pentru libertate, s-au luptat pentru multe drepturi, dar s-au luptat și pentru a 
putea vorbi noi astăzi, pe pământul strămoșesc al Ardealului, limba 
română. Gândiți-vă că astăzi, dacă nu erau cei patruzeci de mii de țărani 
care să-și dea viața pentru libertate și pentru limba română, astăzi, în 
ședința consiliului județean, am fi vorbit limba care se vorbea în Dieta de la 
Cluj. 
  De asemenea, aș vrea să spun că este datoria fiecăruia dintre 
noi, a fiecărui român care simte și are fior patriotic, să fie prezent la 
manifestările de la Tebea din data de 7 septembrie. Dacă Avram Iancu, pe 
când era în viață, aduna mii de oameni pe Câmpia Libertății de la Blaj, 
acum trebuie să ne adune pe adevărații români în jurul mormântului său de 
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la Tebea. E bine știut că în asemenea momente, mai ales în anii electorali, 
se mai înghesuie pe la Tebea și politicienii. Dar și ei sunt români. Si român 
este și Johanis, dacă stăm să ne gândim, contrar percepțiilor și gândurilor 
altora. Deci toți trebuie să ne adunăm, ca români, în jurul lui Avram Iancu.  
      Si, dacă acesta este un moment comemorativ, se va întâmpla 
la Tebea și un moment aniversar. Este vorba despre Batalionul 26 Vânători 
de Munte Avram Iancu, care anul acesta a împlinit 45 de ani de existență și 
al cărui drapel de luptă va fi decorat cu Virtutea Militară în grad de cavaler, 
lângă mormântul lui Avram Iancu, cu un ceremonial militar deosebit. Deci, 
iată că avem motive suficiente să fim prezenți la Tebea în 7 septembrie, 
acolo unde până și gorunii vorbesc românește. Vă mulțumesc. 
  Gaita Doru: 
  V-aș ruga, domnule președinte, să faceți dacă se poate câteva 
precizări despre evenimentele de la Poienița Voinii și de la Tebea, pentru 
că se pare că se cam suprapun. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Nu, domnule consilier, nu se suprapun. Am lăsat la final 
problemele acestea, deoarece am crezut că mai sunt și alte probleme 
administrative. Dacă nu mai sunt, o să fac următoarea precizare. Festivalul 
Drăgan Muntean îl vom face cu totul, în acest an, la Deva. Partea de 
concurs, unde participă patruzeci de tineri interpreți din România și care 
este jurizat de un juriu care îl are în frunte pe profesorul și artistul, marele 
nostru cântăreț Ion Bocșa, are loc mâine, sâmbătă. Dar înainte de 
începerea concursului, la orele 1700, la Casa de cultură, vom avea o 
lansare de carte Drăgan Muntean, după care va începe concursul. Iar la 
final va avea loc un spectacol susținut de artiști consacrați, în frunte cu 
Ioan Bocșa, așa cum spuneam, care va face parte și din juriu, dar va urca 
și pe scenă. 
  Duminică, la orele 1300, La Leșnic, va fi parastasul de pomenire 
a lui Drăgan Muntean, la mormântul lui. După care, la orele 1700, pe un 
traseu de la Casa de cultură și până la Cetate, va fi parada portului 
pădurenesc. Iar de la orele 1800, va avea loc un spectacol care închide 
Festivalul Drăgan Muntean. 
  Am văzut, am auzit, am citit, am vorbit și despre faptul că în 6 
septembrie, pe Dealul Cornetului, se dorește să se organizeze un 
spectacol sau o sărbătoare a pădurenilor. Felicitări! Domnul primar de la 
Bunila spunea că este susținut de Primăria de la Ghelari, de Primăria de la 
Hunedoara și de doamna deputat Carmen Hărău. Mă alătur cu felicitări 
pentru fiecare dintre ei. 
  Vreau să precizez faptul că în data de 6 septembrie, la Tebea 
va fi momentul sărbătoresc, pentru tineret. Noi suntem obișnuiți doar să 
comemorăm dispariția lui Avram Iancu. Ei bine, sâmbătă, la acest 
spectacol vom aniversa nașterea sa, ne vom bucura de faptul că s-a 
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născut un astfel de om. Vom face acest lucru la Tebea, pentru că acolo 
este înmormântat, și nu o facem în altă parte, unde sunt mai mulți moți. 
Poate că sunt destul de puțini moți acum la Tebea, dar acolo se face  
parastasul de pomenire, de zeci de ani de zile. 
  Noi, domnule consilier, cunoaștem acest festival încă de la 
începuturile lui. Nu i s-a spus de la început Festivalul Drăgan Muntean. 
Pentru că era un tip modest, inițiatorul lui i-a spus Festivalul Pădurenilor. 
Din păcate, cel puțin în ultimii cinci ani, la Festivalul Pădurenilor au venit tot 
mai puțini pădureni. Mai mulți eram de la Deva, de la Hunedoara, de la 
Hațeg și din alte localități ale județului. Inclusiv Marioara Murărescu, în 
ultimul an când a fost prezentă la acest festival, a constatat acest lucru și a 
plâns, atunci când am rugat-o să urce pe scenă și să le spună două vorbe 
celor treizeci de oameni care erau în fața scenei. A întrebat unde sunt 
pădurenii, dar nu a răspuns nimeni. Dar poate că acum, când nu mai au 
această sărbătoare acolo, vor înțelege și vor ajunge să aprecieze ceea ce 
nu mai au. Pentru că noi, oamenii, numai atunci când pierdem un lucru 
apreciem ceea ce am avut. 
  Așa că, în acest an, vom face parastasul la mormântul lui 
Drăgan Muntean. Iar festivalul va avea loc la Deva. Pentru că Deva este 
localitatea unde s-a desfășurat mai bine de 75% din viața și din activitatea 
sa. Pentru că Deva a știut să recompenseze activitatea unui om și să-i 
ducă numele mai departe, dând acest nume Casei de Cultură din 
municipiu. Pentru că Deva a știut să-l recompenseze pe cel care a fost 
locuitor al ei și i-a făcut un bust, pentru ca lumea să nu-i uite chipul. Iar 
consiliul județean a înființat un ansamblu folcloric care-i poartă numele, 
pentru a duce mai departe tradițiile folclorului și în mod deosebit ale celui 
pădurenesc. De aceea și primul costum achiziționat pentru membrii echipei 
de dansuri a fost cel al pădurenilor.  
    Nu, nimeni nu-l uită pe Drăgan Muntean, ba dimpotrivă. Aș 
vrea, în schimb, să fac un apel la pădureni să nu-l uite. Din păcate, l-au 
uitat. Domnule consilier, noi doi nu am lipsit de la nici un parastas și chiar 
am comentat împreună lipsa de respect demonstrată chiar de pădurenii din 
Poienița Voinii, ca să nu mai vorbesc de alții. Pădurenii  din  satul  unde el 
s-a născut stăteau acasă, și nu erau cinci oameni prezenți la parastasul 
celui care i-a făcut renumiți nu numai în județ, ci în România. Fiindcă 
niciodată nu s-a vorbit, până la apariția acestui rapsod, a acestui mare 
artist, despre Tinutul pădurenilor. 
  Așa că, dacă vor să facă o sărbătoare a pădurenilor în 6 
septembrie, felicităm primăria pentru inițiativă. Noi facem Festivalul Drăgan 
Muntean la Deva și la Leșnic. Mă bucur de faptul că la Leșnic, în comuna 
Vețel, acest eveniment coincide cu zilele comunei, iar soliștii și dansatorii 
au posibilitatea să-și expună talentul, inclusiv tradițiile pădurenilor. Așa că 
vă așteptăm sâmbătă, la orele 1700, la Casa de cultură din Deva, pentru 
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lansarea de carte; la orele 1800 vă așteptăm la festivalul-concurs, urmat de 
un spectacol dat de mari soliști ai neamului românesc. Iar duminică, la 
orele 1300, vă așteptăm la biserica de la Leșnic, unde va avea loc un 
parastas, la monumentul artistului. Va fi o slujbă ținută de un sobor de 
preoți, în frunte cu episcopul Gurie, după care parada portului pădurenesc 
și spectacolul folcloric de trei ore, televizat. 
  Drăgan Muntean a fost omul căruia i-a plăcut întotdeauna să se 
adreseze nu numai unor doi-trei prieteni, ci unei mulțimi. Sunt convins că 
se bucură atunci când vede că se adună câteva mii de oameni care să-i 
poarte în suflet cântecele și în urechi să audă pe cei care sunt urmași ai lui. 
  Să aveți un weekend plăcut și să nu uitați de Tebea! Sâmbătă 
seara e un program pentru tineri, un concert de muzică ușoară cu Gabriel 
Cotabiță și compania. Iar depunerile de coroane și parastasul de pomenire 
au loc duminică 7 septembrie, la orele unsprezece. 
 

x 
     Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte Moloț 
Mircea Ioan declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Hunedoara. 
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