1
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
PROCES VERBAL
Incheiat astăzi, 29 mai 2015 în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
Sedința este condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara,
domnul Gligor Dorin Oliviu.
La ședință sunt prezenți: Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu,
Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion,
Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin,
Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica
Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș Liliana, Zvîncă
Adrian – consilieri județeni în Consiliul Județean Hunedoara; Dan Daniel – secretarul
Județului Hunedoara.
Lipsesc de la ședință: Balint Tiberiu Ioan și Costa Cosmin Cristian.
Gligor Dorin Oliviu:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Gligor Dorin Oliviu:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri județeni, 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 30 aprilie 2015 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de
dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la
vot:
−
Cine este pentru ?
−
Impotrivă ?
−
Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi.
Gaita Doru:
Am vrut să iau cuvântul la acest punct după ce se votează pentru că, într-adevăr
procesul verbal redă cu acuratețe ceea ce s-a discutat, dar aș atrage atenția că nu se
citește în special când avem de cerut câte ceva. Am primit un răspuns de la doamna
Mariana Deac, i-a spus să-mi răspundă de ce am angajat altă formație decât Drăgan

Muntean la Festivalul Drăgan Muntean și mi-a spus ”așa am considerat”. Sunt 37 de
membri și, ca să fie informați toți membrii consiliului, să știți că am plătit în exterior, noi
plătim formația Drăgan Munteanu, și am plătit în exterior 70 mii lei, deci 700 milioane. Vă
rog să analizați dacă este corect sau nu, că am adus altă formația pentru că a noastră nu
este considerată bună de doamna Deac, fapt pentru care îi cer demisia.
Gligor Dorin Oliviu:
Ca să înțeleg și eu, ați avut o corespondență cu doamna Mariana și ați primit un
răspuns sau cu Centrul de Creație? S-a cerut în ședința trecută? A bun, s-a cerut la
diverse, cred că era normal să mi se aducă și mie la cunoștință.
Gaita Doru:
Trebuia să citiți procesul-verbal.
Gligor Dorin Oliviu:
A, îmi cer scuze dar chiar nu pot să le citesc toate pe lumea aceasta. Eu cred că e
un lucru incorect ceea ce solicitați, sunt lucruri pe care le discutăm noi aici și nu putem
să le preluăm ulterior în procesul-verbal. Cei ce consideră că sunt lucruri consemnate
altfel sau omise pot să facă observații, acesta este spiritul analizei procesului-verbal și
nimic altceva. El poate fi o probă ulterioară, dar nicidecum un document de stat. Așa stau
lucrurile, acum aud pentru prima dată, nu știu, eu îmi cer scuze poate și în numele
colegilor, dar pe de altă parte e interesantă solicitarea dumneavoastră, dar nu cred că ar
fi normal ca noi și discutăm de Festivalul Drăgan Muntean ce mă bucură pe mine și cred
că cu aceasta ar fi trebuit început a ajuns unul dintre primele trei festivaluri ale României.
Gaita Doru:
Sunteți în eroare față de ce am discutat eu.
Gligor Dorin Oliviu:
Nu știu, cei prezenți acolo asta spuneau, mulți profesori renumiți, mi s-ar părea
nedrept să facem analize artistice, noi, consilierii județeni.
Gaita Doru:
Nu, analiza banilor pe care îi cheltuim. Am plătit 700 milioane pentru altă formație.
Gligor Dorin Oliviu:
Banii se cheltuiesc pentru a se produce un eveniment și dați-le voie să răspundă
și ei, ce valoare artistică se dezvoltă pe un suport financiar. Dați-mi voie să răspund chiar
dacă prima dată aud de această frământare, pentru că doresc și eu să vă propun ceva.
Nu cred că e normal să facem analiza artistică noi pentru că de multe ori politicienii fac
această greșeală. Ajunși în funcții devin mari artiști, mari profesori, mari medici și asta nu
e în regulă. Dar și eu vă recomand, eu cred că e posibilă o colaborare mai bună între tot
ceea ce înseamnă cultură la nivelul județului Hunedoara. O singură precizare, Ansamblul
Drăgan Muntean are doar o structură angajată în ansamblu, evenimentele, frumoasele
evenimente pe care le vedeți se fac cu cheltuieli financiare pe colaboratori, adică să nu
sugerați cumva ideea că sunt bani, se cheltuie și nu se generează evenimentul în
întregime. Eu vă propun la această temă interesantă să nu facem analiză artistică și hai
să facem o comisie comună care să gândească reorganizarea în ansamblu a ceea ce
înseamnă activitate culturală la nivelul instituției Consiliului Județean Hunedoara și să
facem analiza aceasta și la Centrul de Creație și la Ansamblu și la Biblioteca Județeană.
Eu vă asigur de tot sprijinul și sunt convins că putem genera o activitate mai bună și mai
eficientă, de asta sunt convins, dar analize artistice nu cred că este cazul să facem.
Domnule Gaita vom discuta în perioada următoare constituirea acestei comisii și care să
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dea răspunsuri absolut de toate felurile pentru că să luăm punctual o activitate în care
noi nu suntem edificați dacă e generată corect sau incorect, nu cred că e în regulă.
Gaita Doru:
Eu cred că sunteți pe lângă problemă complet, eu altceva am spus. Ați deviat
complet și sunteți paralel cu întrebarea mea. Nu știu cum să mă comport în a mă
exprima pentru ca dumneavoastră să mă înțelegeți. Imi cer scuze. Mi-ați răspuns pe
lângă problemă.
Gligor Dorin Oliviu:
Dacă nu știți, nu știți, asta este. Mai aveți ceva de spus?
Gaita Doru:
Eu știu să vorbesc la nivel înalt, nu mă pot coborâ ca să pricepeți.
Gligor Dorin Oliviu:
Păi ați coborât deja.
Gaita Doru:
M-ați obligat.
Gligor Dorin Oliviu:
Domnule Gaita, cred că este o discuție neconformă.
Gaita Doru:
Pentru că nu mi-ați răspuns.
Gligor Dorin Oliviu:
Este o discuție cu suport executiv, să o avem în următoarea perioadă dar
analizând întreaga activitate culturală. Dumneavoastră ați spus în concret de ce a fost
invitat un ansamblu la Festivalul Drăgan Muntean, aceasta a fost întrebarea corectă.
Gaita Doru:
Pentru care am plătit 700 milioane lei vechi.
Gligor Dorin Oliviu:
Doamna Mariana Deac, pentru că să știți că activitatea în consiliul județean este
zilnică, nu la fără frecvență, da, a avut nevoie de suportul artistic al celor de la Ansamblu.
Eu v-am propus, v-am spus o cauză și acum v-o explicitez dacă vă încăpățânați să nu o
înțelegeți, avem un ansamblu folcloric pe care dumneavoastră l-ați extras din Centrul de
Creație. Hai să regândim eficientizarea acestor structuri și împreună dacă doriți, sau
dacă, și acum îmi cer scuze. dacă chiar nu înțelegeți. Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al
județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale inclusiv anexele la acestea ale
Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31
decembrie 2014;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului
Hunedoara pe anul 2015;
3.
Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții publice aflate în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
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5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Deva;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile
pentru anul 2015;
7.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Geoagiu;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot şi a Planului de
acţiune pentru sectorul de drum judeţean DJ 687 : Sântuhalm -Hunedoara, cuprins între
km 0+000 - km 10+090;
10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de
către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu
apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”;
11. Proiect de hotarare privind extinderea traseului aferent Proiectului de dezvoltare
zonală: „Linie verde de autobuze electrice între: Petrila-Petroşani-Aninoasa-VulcanLupeni-Uricani GREEN LINE VALEA JIULUI”;
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în
domeniul privat al Județului Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C.
APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și
valorificării acestora;
13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea destinației unui imobil aparținând domeniului
public al Județului Hunedoara;
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru
autoutilitarele ce deservesc serviciile și direcțiile din cadrul Consiliului Județean
Hunedoara;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
serviciilor de operare ale S.M.I.D. Județul Hunedoara;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice de asistență și
reprezentare a intereselor Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva în justiție;
și ca de regulă, ultimul punct - Punctul de diverse.
Dacă sunt observații?
Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale inclusiv anexele
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la acestea ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea
acestuia la 31 decembrie 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 județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al
Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice,
instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Tolaș Liliana:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Cazan Agripina:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului
de execuție al bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale
inclusiv anexele la acestea ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice
aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2014, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere – Rudeanu Mihail Nicolae.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.
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Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale inclusiv anexele
la acestea ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea
acestuia la 31 decembrie 2014, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al
județului Hunedoara pe anul 2015.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al
Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice,
instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Gligor Dorin Oliviu:
La acest proiect de hotărâre este vorba de rectificarea bugetului propriu al
Judeţului Hunedoara pe anul 2015, odată cu alocările financiare pe Ordonanța nr.28 de
modernizare a drumurilor județene și urmare a semnării contractului de finanțare prin
Programul Operaţional Regional a drumului Costești-Sarmizegetura: pentru obiectivul
de investiţii Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncşoara – Dumeşti Sârbi suma de 300,00 mii lei, Modernizare DJ 707 G: DN 7– Gurasada – Dănuleşti suma
de 100,00 mii lei, Modernizare DJ 705D : Bozeş (DJ 705) – Băcîia – lim jud. Alba suma
de 822,55 mii lei, Modernizare DJ 705L: DJ 705 – Mada suma de 1.245,97 mii lei,
Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN 76) – Tomeşti – Tiuleşti – lim.jud.Arad,
suma de 500,00 mii lei, DJ 763 B : DN 76 (Vălişoara) – DC 165 (Dealu Mare) - DN 76
(Podele) suma de 1.500,00 mii lei.
Ca urmare a semnării Contractului de finanţare privind obiectivul “Modernizare
drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăţilor dacice din
Munţii Orăştiei “ finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, se propune
rectificarea bugetului propriu al Judeţului Hunedoara cu suma de 40.915,21 mii lei, la
partea de venituri, acesta fiind un proiect cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015.
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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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al
Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice,
instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
O scurtă explicitare a modului în care folosim suma de 99,24 mii lei din fondul de
rezervă. Sunt alocări pentru cotele de 0,7% ISC, dirigenție de șantier pe drumurile
prezentate anterior, finanțate pe Ordonanța nr.28, adică finanțare guvernamentală și
suma de 50,00 mii lei pentru cofinanţarea obiectivului “Modernizare drumuri de acces
pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei“. Aici
alocăm suma de 50 mii lei pentru a putea încheia contractul de execuție de lucrări. Suma
exactă ce o vom aloca ulterior, o vom știi după ce se încheie contractul, suntem în
evaluarea ofertelor, în faza finală a procedurii de licitație. Dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
E vorba de rectificare și virări de credite bugetare la Ansamblul Profesionist
“Drăgan Muntean“ și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.
Tolaș Liliana:
Domnule vicepreședinte, rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara,
pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi pentru și o abținere - Rudeanu Mihail Nicolae.
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V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență
Deva.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Petrui Ioan Dorin:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Muțiu Florin:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
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 Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului
Județean de Urgență Deva, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de
Urgență Deva, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
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VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări
nerambursabile pentru anul 2015.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al
Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice,
instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Discutăm aici de alocări financiare pentru ceea ce înseamnă ONG-uri, fundații,
asociații, biserici, așa cum am stabilit la începutul anului, sumele, 30 miliarde pe
respectivele axe și după regulamentul stabilit. Au fost foarte multe solicitări, a fost foarte
multă muncă din partea comisiei. Eu consider că s-a ajuns la o repartizare echilibrată.
Comisia a analizat un număr de 243 solicitări de finanțări nerambursabile, dintre acestea
au fost selectate un număr de 224 de solicitări pentru care s-a propus acordarea de
finanțări nerambursabile, restul având probleme de eligibilitate, un număr de 19 solicitări
fiind respinse. Doresc ca imediat sigur după aprobarea acestei hotărâri, pe site-ul
instituției să se publice alocările așa cum le vom aproba astăzi, ca cei interesați să afle
încă de astăzi. E o listă, sunt 224 de solicitări, nu le dăm citire acum. Dacă sunt discuții?
Discuții totdeauna au fost pe marginea acestor materiale, eu vreau să vă asigur că a fost
o repartizare responsabilă a acestor sume ca banii să ajungă acolo unde pot fi valorificați
și unde este nevoie de ei. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material sau dacă șefa
acestei comisii, doamna doctor colega Dobrei dorește să facă o prezentare.
Dobrei Lidia:
L-aș ruga la început pe domnul Toma, care a fost secretarul comisiei, să facă
câteva precizări.
Gligor Dorin Oliviu:
Vă rog, vă ascultăm.
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Toma Florian:
Mulțumesc doamna președinte, mulțumesc domnule vicepreședinte, aș vrea să
încep prin a-mi cere scuze colegilor noștri care nu au făcut parte din comisie și au primit
aceste materiale destul de târziu. Motivul este unul cât se poate de tehnic în sensul că
au fost foarte multe solicitări, foarte multe dosare de analizat, am început vineri la ora 13
și am încheiat-o și am transmis spre secretariatul culte miercuri seara la ora 20,00
materialele în format electronic și pe suport de hârtie. Acesta este motivul pentru care
materialele au ajuns destul de târziu la colegii noștri consilieri și v-aș ruga să nu ne
acuzați de lipsă de transparență sau alte interese dar timpul fizic atât ne-a permis.
Vreau să spun de la început că analiza noastră pe dosare a pornit de la câteva
principii de bază, principii legale, principii stabilite în Legea nr.350 privind finanțările
nerambursabile. Primul principiu de la care am pornit a fost acela de tratament egal, în
sensul că am făcut în așa fel încât orice solicitare să poată intra în această competiție, să
fie analizată, iar persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități non-profit să aibă
șanse egale în a li se acorda această finanțare, motiv pentru care nu o să regăsiți nicio
solicitare respinsă și am considerat că rolul nostru, menirea noastră de consiliu județean,
de consiliu al tuturor locuitorilor județului Hunedoara să ofere aceste șanse egale tuturor
solicitanților indiferent de zona geografică din care ne-au parvenit aceste solicitări. De
asemenea, pornind de la acest principiu, am dorit ca sumele pe care noi le-am stabilit să
nu ajungă la un nivel derizoriu, adică aplicând acest tratament egal să ajungem în
situația în care pe o solicitare să acordăm o sumă de 2 mii - 3 mii lei, sumă absolut
insuficientă pentru a derula un anumit proiect. De aceea, probabil că în următoarea
perioadă va trebui să analizăm într-un mod foarte serios aceste proceduri de selecție și
de depunere pentru a plafona la un nivel maxim nivelul de solicitare pentru că am avut
situații în care pe o solicitare s-a cerut aproape integral suma alocată de către consiliul
județean, respectiv solicitarea spunea 2 milioane lei și noi am avut per total 2.950.000
alocat; din acest punct de vedere consider că procedural și pe acest regulament va
trebui să mai intervenim. De asemenea, un alt principiu de bază pe care l-am aplicat și
se regăsește în anexele unde sunt trecute organizațiile care nu au primit finanțare, unul
dintre principii a fost acela a cumulului de proiecte. A fost o organizație
neguvernamentală care a depus două proiecte, a primit finanțare pentru un proiect, iar
pentru celălalt, prin efectul legii nu mai avea dreptul. Un alt principiu pe care l-am aplicat
a fost neretroactivitatea, în sensul că nu se pot aloca finanțări nerambursabile pentru
proiecte sau acțiuni care se desfășoară înainte de semnarea contractului de finanțare, iar
pe un proiect a fost specificată data desfășurării acțiunii ca termen mâine, motiv pentru
care acest proiect nu putea fi selectat pentru că el se desfășura înainte de semnarea
contractului și oricum nu puteau beneficia de finanțare, nu putea face decontul. Un alt
principiu de bază a fost acela a asigurării cofinanțării, toți cei care au depus
documentația completă și au făcut dovada capacității de a asigura cofinanțarea au fost
selectați și beneficiază de aceste finanțări nerambursabile.
Sigur că am încercat să eliminăm cu ghilimelele de rigoare ”pixul lui Mischie” din
aceste alocări și am stabilit în comisie un algoritm în funcție de niște prioritizări pe care o
rog pe doamna președinte să vi le prezinte împreună cu alte lămuriri de care aveți nevoie
și desigur și eu și doamna președinte și ceilalți colegi ai mei vă stăm la dispoziție cu orice
informații doriți dumneavoastră.
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Dobrei Lidia:
Domnule președinte, domnilor colegi, au fost cinci tipuri de solicitări pe cinci
domenii – tineret, cultură, asistență socială, asociații și cluburi sportive și culte.
De la început vreau să fac precizarea că suma alocată de consiliul județean printro hotărâre anterioară a fost de 2.984.000 lei, respectiv 29 miliarde lei vechi, iar suma
solicitată pe cele cinci capitole a fost de 13.633.757 lei, adică de 136 miliarde lei vechi,
raportul fiind de 4,56 ori mai mare decât suma alocată.
Primul capitol pentru care s-au acordat bani a fost asociațiile pentru tineret în
număr de 16 solicitări totalizând o sumă de 163.052 lei, au fost selecționate 14 asociații
primind suma de 134 mii lei, au fost neeligibile două asociații, o asociație prin
documentație incompletă și a doua a beneficiat de finanțarea nerambursabilă pentru alt
proiect depus în această sesiune de finanțare.
Al doilea capitol a fost cel pentru cultură, solicitările au fost depuse de 29 de
asociații, suma solicitată a fost de 486.519 lei, suma repartizată de consiliul județean a
fost de 150.000 lei, au primit fonduri 21 de asociații. Nu au fost eligibile opt asociații,
dintre care șase pentru că obiectul solicitării nu se încadrează în activitățile eligibile
pentru obținerea finanțării nerambursabile, o asociație a avut documentație incompletă
iar cea de-a opta, evenimentul pentru care a solicitat se desfășoară în cursul zilei de
mâine, domnul secretar a prezentat pentru ce nu s-a putut acorda.
Pentru asistență socială au solicitat șase asociații suma de 156.840 lei, au primit
patru, am fost foarte mulțumită pentru că am putut să acordăm suma solicitată de
organizația ”Salvați copiii” – filiala Hunedoara pentru tabăra de vară din anul 2015, unde
copii ai străzii, copii sărmani vor putea primi o masă și vor avea o vacanță mai aparte și
Asociația Umanitară ”Sfânta Varvara” care are un proiect de prevenire a abandonului
școlar. Au fost respinse două asociații, pentru una – obiectul solicitării nu se încadrează
în activități eligibile pentru obținerea de finanțări nerambursabile, iar cea de-a doua
documentația este incompletă.
Domeniul numărul patru a fost asociații și cluburi sportive, aici solicitarea pentru
cele 24 de asociații a fost de 571.869 lei, iar suma acordată a fost de 150.000 lei. Nu au
primit patru cluburi sportive și asociații bani pentru documentație incompletă trei, iar un
club sportiv a primit deja o finanțare nerambursabilă în anul 2015 de la o altă instituție
publică pentru același proiect.
La culte a fost un număr de 168 de solicitări, au primit finanțare 165, trei au fost
respinse, un cult nefăcând parte din cultele recunoscute de Guvernul României și două
documentații incomplete. Aici a fost o problemă mai dificilă pentru că a trebuit să stabilim
un algoritm al repartizării fondurilor și culte au cerut 12.255.477 lei, iar suma alocată a
fost de 2.450.000 lei. Algoritmul l-am stabilit după studierea fiecărui dosar și am
considerat ca prioritate numărul unu acoperișul, prioritate numărul doi biserici deteriorate,
numărul trei construcții biserici, patru capele mortuare, cinci hidroizolațiile, șase încălzire,
șapte case parohiale, opt finisaje interioare și exterioare, nouă pardoseli, nu lipsit de
importanță am considerat pictura și sculptura dar a trebuit să o clasăm pe locul zece ca
solicitare. Oricât am încercat, având în vedere diferența dintre suma solicitată și cea
acordată, nu s-au putut aloca sumele solicitate tuturor, ne pare rău, am încercat să
ajutăm pe toată lumea în funcție de suma alocată și de legislația în vigoare. Mulțumesc.
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Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre
după prezentarea celor doi colegi din comisie?
Staier Ioan Dumitru:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Gligor Dorin Oliviu:
Vă rog să se consemneze că domnul Staier nu votează. Este o multitudine de
asociații, fundații, să vă gândiți bine dacă mai e cineva.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări
nerambursabile pentru anul 2015, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 2 abțineri – Coltescu Marin și Hirghiduși Ion.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 2 abțineri - Coltescu Marin și Hirghiduși Ion.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 2 abțineri - Coltescu Marin și Hirghiduși Ion.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări
nerambursabile pentru anul 2015, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 2 abțineri - Coltescu Marin și Hirghiduși Ion.
VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate
speciale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Gligor Dorin Oliviu:
Dacă sunt discuții?
Pleșcan Dorin:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Gligor Dorin Oliviu:
Am avut o avalanșă de asemenea solicitări și o cauză e și faptul că până în acest
an s-a dat aprobare doar pe un an de zile și nu am înțeles de ce acest lucru, de ce să
fragmentăm și să întreținem, oamenii au și multă treabă , nu trebuie să vină în continuu
după aprobări la noi, aprobările sunt pe trei ani, sunt curse speciale dar sigur nu mai mult
decât contractul pe care respectiva firmă îl are.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe 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 28 voturi și o abținere – Staier Ioan Dumitru.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi și o abținere – Staier Ioan Dumitru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate speciale, pe articole:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi și o abținere – Staier Ioan Dumitru.
VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) ale 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 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.
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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.
Cazan Agripina:
Rog să se consemneze că nu votez la acest punct.
Gligor Dorin Oliviu:
Vă rog să consemnați, doamna consilier Cazan. Este o reorganizare solicitată,
sanatoriul este în curs de acreditare.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF)
ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) ale Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot şi
a Planului de acţiune pentru sectorul de drum judeţean DJ 687 : Sântuhalm -Hunedoara,
cuprins între km 0+000 - km 10+090.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect a cărui concluzie este că nu există
expunere a populației și a așezărilor ce se află în vecinătatea drumului județean la valori
ale nivelului de zgomot care să depășească limita admisă pentru parametrii de zi și de
noapte.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Hărții
strategice de zgomot şi a Planului de acţiune pentru sectorul de drum judeţean DJ 687 :
Sântuhalm -Hunedoara, cuprins între km 0+000 - km 10+090, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de
zgomot şi a Planului de acţiune pentru sectorul de drum judeţean DJ 687 : Sântuhalm Hunedoara, cuprins între km 0+000 - km 10+090, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere
de către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru
alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Fac o singură precizare, utilitatea
acestei investiții - reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu
apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva este de o importanță majoră, dar modul
în care în vara acestui an a demarat, să-i spun așa, stabilirea coridorului de expropriere
cred că era loc de lucru de mult mai bine și mult mai altfel. Acum noi suntem undeva pe
la final de drum.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin
expropriere de către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru
alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin
expropriere de către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru
alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind extinderea traseului aferent Proiectului
de dezvoltare zonală: „Linie verde de autobuze electrice între: Petrila-PetroşaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani GREEN LINE VALEA JIULUI”.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al
Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice,
instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Este o continuare, este o formă de extindere a asocierii, a ceea ce am stabilit în
ședința trecută, unificarea celor două linii gândite în Valea Jiului. Nu se mai întrerup
traseele în Petroșani, dar pentru aceasta trebuie asocierea extinsă. Dacă sunt discuții pe
marginea proiectului?
Staier Ioan Dumitru:
Domnule vicepreședinte îmi permiteți să intervin?
Gligor Dorin Oliviu:
Vă rog.
Staier Ioan Dumitru:
Domnilor vicepreședinți, domnule președinte de ședință, ați promis că nu o să mai
risipiți banul public pe proiecte științifico-fantastice. Acest proiect nu o să înceapă și nu o
să fie realizat nici peste 100 de ani. Ați promis că banul public va fi cheltuit cu chibzuință.
Mai mult, domnilor vicepreședinți, amândoi ați candidat în 2012 pe o listă comună
Uniunea Social-Populară, condusă la acel timp de Emil Boc, acum sunteți liberali sub un
an, fiecare dintre dumneavoastră. Cred că nu e obligatoriu să promovați în continuare
proiectele fostei conduceri a consiliului județean. De aceea, vă solicit ca banii publici să
fie cheltuiți cu chibzuință și eficient. Mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Si eu vă mulțumesc domnule consilier, nu pot să vă contrazic, aveți dreptate
100% dar tocmai asta facem, proiectul de hotărâre propus astăzi nu prevede niciun
suport financiar, deci nu cheltuim nimic doar extindem asocierea. Răspunsul la sumele
cheltuite vi l-am dat data trecută, banii au fost cheltuiți în numele victoriei din 2012,dar ați
spus încă un adevăr în fața cetățenilor ne adresăm cu fapte, cu programe și atunci cred
că ar fi extrem de interesantă o dezbatere pe tema propusă de dumneavoastră și nu cu
declarații ale unor persoane. Mulțumesc. Pentru colegi, pentru toată lumea, o să avem și
o întâlnire cu primarii din Valea Jiului, noi am mai avut una, și ei au solicitat continuarea
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acestui proiect. Despre posibilitatea de finanțare hai să mai avem răbdare o lună, două,
apar ghidurile de finanțare și atunci facem analiza concretă dar cheltuială nu mai avem
de făcut. Domnule consilier vă rog.
Zvîncă Adrian:
Doream doar să atrag atenția că transportul cu autobuzele electrice nu e în niciun
caz de domeniu științifico-fantastic, probabil în copilăria domnului consilier erau la acest
nivel, în momentul actual sunt o realitate, autobuze electrice funcționează în destul de
multe orașe din lume și scopul acestor finanțări pe fonduri structurale este tocmai să se
dezvolte noile tehnologii. Nu înțeleg de ce e văzut acest proiect ca o cheltuială sau
risipire a banului public.
Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc.
Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae a plecat din sală și nu a
participat la votarea acestui proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind extinderea traseului aferent
Proiectului de dezvoltare zonală: „Linie verde de autobuze electrice între: PetrilaPetroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani GREEN LINE VALEA JIULUI, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și două abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan
Dumitru.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și două abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan
Dumitru.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și două abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan
Dumitru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind extinderea traseului aferent
Proiectului de dezvoltare zonală: „Linie verde de autobuze electrice între: PetrilaPetroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani GREEN LINE VALEA JIULUI, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru și două abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan
Dumitru.
Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae a revenit în sala de ședință.
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XII.
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 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea scoaterii din
funcțiune, casării și valorificării acestora.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, 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 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru stabilirea destinației unui imobil
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Proiectul se referă la un obiectiv din Sistem de management integrat al deșeurilor
în care urmează să fie realizate trei centre zonale pentru depozitarea şi valorificarea
deşeurilor din construcţii şi demolări. Aceste deşeuri nu intră în categoria deşeurilor
municipale menajere care fac obiectul Proiectului Sistem de Management Integrat,
pentru care se construieşte centrul de la Bârcea Mare. În aceste condiţii, proiectul de
hotărâre vizează stabilirea destinaţiei de: incintă pentru construirea şi funcţionarea unui
centru zonal de depozitare şi valorificare a deşeurilor din construcţii şi demolări, pentru
imobilul “cazarmă militară dezafectată 5159 Peştişu Mare” aparţinând domeniul public al
Judeţului Hunedoara. Cred că cunoaște toată lumea actualul proiect doar cum gestionăm
deșeurile menajere, iar pentru cele inerte va trebui să găsim o soluție. Acesta este
punctul de start în edificarea soluției, vreau să vă spun că nu sunt sub nicio formă de
acord cu cei ce contestă acest proiect cum că i-ar lipsi modul de soluționare pentru
deșeurile inerte, că nu aș vrea să ne comportăm așa cum facem noi românii, hai să
facem lucru bine făcut și să rezolvăm problema deșeurilor menajere și sigur e o investiție
mult mai mică dar marea și problema uriașă sunt deșeurile menajere. Dăm startul prin
acordarea acestui teren. Dacă sunt discuții?
Prip Ioan:
Domnule președinte, aș vrea să fac o precizare. Stimați colegi, aș vrea să vă
informez că această solicitare pentru punerea la dispoziție a unei platforme pentru ADI
Deșeuri, în speță deșeurile provenite din demolări, a fost făcută la solicitarea în
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Adunarea Generală a Acționarilor de către cele 69 de primării, deoarece în proiectul
”Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor” nu au fost prevăzute. Nu au fost prevăzute
din următorul motiv: studiul de fezabilitate întocmit de Ministerul Mediului cu o firmă de
consultanță nu a prevăzut și aceste deșeuri. Astfel, din aplicația de finanțare pentru cele
70 de milioane de euro destinați Hunedoarei, ca unul dintre cele mai mari proiecte din
județul Hunedoara, la fel ca și încă vreo 15 județe au fost excluse aceste deșeuri. Sigur
că problema trebuia rezolvată. In acest sens, solicitarea celor 69 de primării pentru a se
pune la dispoziție câteva platforme în județ pentru aceste deșeuri, iată, că astăzi cred că
e un început ]n a se rezolva. Studiul de fezabilitate va fi întocmit și el va duce,
concomitent cu terminarea proiectului mare, la rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru stabilirea
destinației unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru stabilirea destinației unui imobil
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de
combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc serviciile și direcțiile din cadrul 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.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Gligor Dorin Oliviu:
Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea
consumului lunar de combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc serviciile și direcțiile
din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de
combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc serviciile și direcțiile din cadrul Consiliului
Județean Hunedoara, pe articole:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri - Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru.
XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate
pentru delegarea serviciilor de operare ale S.M.I.D. 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.
Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
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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.
Domnul consilier județean Morar Nicolae Simion a plecat din sală.
Gligor Dorin Oliviu:
Este un document și așa cum ați avut ocazia, nu știu, ar fi fost greu pentru fiecare
consilier în parte de studiat. El a fost întocmit de consultanți, a fost verificat de experți
tehnici, mi s-a solicitat încă din luna februarie să introduc în consiliul județean acest
studiu, dar am solicitat mai multă dezbatere, aprofundarea lui pentru că sigur votat chiar
de când a fost întocmit în consiliul județean după aceea orice dezbatere, orice analiză nu
mai avea loc, spunea așa s-a votat în consiliul județean și era nedrept. El stabilește și
sunt conturate modul de strategie tarifară, modul în care se vor delega aceste servicii,
așa cum au pornit ele prin contractele inițiale de finanțare a acestui mare program
european în județul nostru. In cel mai scurt timp vom avea și regulamentul de funcționare
și caietele de sarcini în baza cărora se vor face licitații. Da, e un proiect major, are nevoie
de multă dezbatere, până la această dată am înțeles că a fost aprobat în 32 din cele 69
de consilii locale din județul Hunedoara. Inainte de discuții și de a trece la vot, îl rog pe
domnul administrator public al Consiliului Județean Hunedoara, Dan Stoian să facă o
informare extrem de sintetică a ceea ce înseamnă. Mai fac o singură precizare, de când
l-am primit prima dată, în urma observațiilor venite din zona administrațiilor locale, a celor
implicați, a partenerilor în acest proiect, au fost trei revizuiri ale acestui proiect.
Stoian Dan:
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor – Județul Hunedoara are două
componente. Prima componentă este crearea infrastructurii și cea de-a doua
componentă este operarea sistemului.
Partea de creare a infrastructurii al cărui proprietar este consiliul județean este în
derulare și constă în închiderea și ecologizarea a nouă gropi neconforme, construirea
stațiilor de sortare, selectare, transfer, tratare mecano-biologică de la Petroșani și de la
Bârcea Mare și construirea deponeului propriu-zis prima celulă. Aici lucrările sunt într-un
stadiu foarte avansat, avem groapa de la Călan închisă, recepționată, celelalte șase
gropi sunt în stadiu de peste 50% și în scurt timp vom trece la închiderea gropilor de la
Deva și Orăștie. Stația de la Petroșani este într-un stadiu de peste 80% realizat, iar
deponeul, în urma ședinței de ieri, este în proporție de 30% realizat. Estimăm că nu
avem probleme cu realizarea infrastructurii și că toate contractele se vor închide în
termen real fără niciun fel de cheltuieli neeligibile.
Cea de-a doua componentă a sistemului înseamnă operarea sistemului, care
înseamnă desemnarea operatorului pe cele patru zone stabilite prin contractul de
finanțare și stabilirea operatorului pentru Centrul integrat de la Bârcea Mare, care este
atribuția consiliului județean. Desemnarea operatorilor este atributul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară. Concret, pentru a realiza pașii în cea de-a doua parte a
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proiectului avem trei pași de făcut: primul pas este studiul de oportunitate. Studiul de
oportunitate fundamentează opțiunea pentru modul de gestionare a serviciului public pe
întreg teritoriul județului Hunedoara. Este vorba de colectarea separată, transportul
separat al deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, organizarea prelucrării,
neutralizării si valorificării materiale a deșeurilor, operarea stațiilor de transfer, sortarea,
organizarea tratării mecano-biologice și administrarea depozitelor de deșeuri și
monitorizarea postînchidere a gropilor actuale. Studiul de oportunitate este primul pas în
aprobarea lui, pentru că următorul pas este regulamentul de salubrizare al județului.
Regulamentul de salubrizare al județului este în forma draft care se discută la acest
moment, deci este aproape 90% finalizat. Aprobând studiul de oportunitate chiar dacă
mai sunt observații de făcut, observațiile vor fi ulterior prinse în cadrul regulamentului de
salubrizare. Pasul cel mai important este pasul trei și anume, de scriere a caietelor de
sarcini. Caietele de sarcini sunt, cum bine știți, în baza lor vom efectua licitațiile pentru
operatori și pentru operatorul deponeului și vom desemna câștigătorii. Si în cadrul
regulamentului de salubrizare care va veni la aprobare probabil în ședința din luna
viitoare pentru că pașii vrem să-i facem foarte repede ca să ne putem încadra până la
sfârșitul lunii august cu finalizarea acestor documente ca să putem face licitațiile să
putem să semnăm contractele cu operatorii care sperăm noi să fie disponibili de la 1
ianuarie 2016. In urma aprobării regulamentului de salubrizare bineînțeles unde pot să
mai fie în continuare observații, punctul final sunt caietele de sarcini.
Gligor Dorin Oliviu:
Mulțumesc. Discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului
de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale S.M.I.D. Județul Hunedoara,
pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate
pentru delegarea serviciilor de operare ale S.M.I.D. Județul Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice
de asistență și reprezentare a intereselor Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva în
justiție.
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.
Gligor Dorin Oliviu:
Este vorba despre ceea ce îi spune și titlul. Dacă sunt discuții pe marginea acestui
material?
Tolaș Liliana:
Vă rog să consemnați că eu nu voi vota domnule președinte.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției
de activități juridice de asistență și reprezentare a intereselor Muzeului Civilizației Dacice
și Romane Deva în justiție, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 2 abțineri – Muțiu Florin și Staier Ioan Dumitru.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 3 abțineri – Cărăguț Vasile, Muțiu Florin și
Staier Ioan Dumitru.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 3 abțineri – Cărăguț Vasile, Muțiu Florin și
Staier Ioan Dumitru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități
juridice de asistență și reprezentare a intereselor Muzeului Civilizației Dacice și Romane
Deva în justiție, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 3 abțineri – Cărăguț Vasile, Muțiu Florin și
Staier Ioan Dumitru.
x
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Gligor Dorin Oliviu:
Dacă la punctul diverse colegii doresc să se înscrie la cuvânt? Domnul Staier,
domnul Toma. Da domnul consilier Staier.
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte de ședință am citit în presa de ieri că domnul Balint Tiberiu
și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte. Ce ați putea să ne spuneți de acest caz și
dacă este așa, de ce nu s-a vacantat postul astăzi?
Gligor Dorin Oliviu:
Da, este adevărat, domnul Tiberiu Balint și-a dat demisia din vicepreședinte dar
eu cred că cel mai corect este ca la această întrebare să răspundă domnul Dan Daniel,
secretarul general al județului.
Dan Daniel:
Dacă-mi permiteți, genul acesta de proiecte nu au caracter de urgență, deci nu
am nici procedură pentru acest proiect, nu am nici comisii, nici raport de specialitate, o
asemenea hotărâre era lovită de nulitate absolută. Am nevoie ca orice proiect de
hotărâre să treacă pe la dumneavoastră la comisii, prin compartimentul de specialitate,
să fie convocat pe ordinea de zi în ședință ordinară, această e o chestiune pusă așa
peste noapte și nu are caracter de urgență un nume și un prenume. Nu se întâmplă
nimic deosebit, în prima ședință ordinară obligatoriu va fi pe ordinea de zi pe toți pașii
procedurali, practica ne spune, procedura legală că așa se procedează și nu vreau să
ajungem în situația ca un gen de proiect de hotărâre să fie lovit de nulitate absolută că
nu este respectată o procedură simplă. Mulțumesc.
Gligor Dorin Oliviu:
Si eu mulțumesc, acesta este suportul juridic și categoric că va fi pe ordinea de zi
în ședința ordinară din luna iunie.
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte legat de luna viitoare dacă tot discutăm, o să se facă o
analiză și cu consilierii care au lipsit, intervenția mea de acum trei luni de zile.
Gligor Dorin Oliviu:
Da categoric sută la sută, nu știu, mai e cazul domnului Costa, va fi și acest
proiect de hotărâre luna viitoare.
Staier Ioan Dumitru:
A doua problemă pe care aș vrea să o ridic aș dori să se facă o investigație
despre investiția consiliului județean; este vorba de pasarela peste râul Mureș care face
legătura între centrul de comună Burjuc și satul Tisa. Doresc să vă informez, pentru cei
care nu știți, că această investiție a început acum 14 ani, a fost aproape finalizată și în
momentul de față cetățenii din satul Tisa ca să ajungă la centrul de comună, la primărie,
la medic, la gară sau ce probleme au ei au două variante: să ocolească 20 de kilometri
pe la Zam-Sălvica sau 50 kilometri Dobra-Ilia. In prezent, oamenii din sat și-au
confecționat o barcă și au pus o sârmă peste Mureș și cu o bâtă se întind și își rezolvă
problemele singuri, iar investiția consiliului județean, 10 miliarde, zac pe malul Mureșului.
Dacă veți merge acolo, veți găsi un munte de fier, construcții pentru acea pasarelă
pietonală. Stiam acum 14 ani, am înțeles că acum 8 ani s-a schimbat soluția și s-a dorit o
punte cu traversare a mașinilor mici. Nu știu adevărul exact, știu de la cetățenii din sat.
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Primarul din comună nu are nicio informație exactă pentru că e investiția consiliului
județean. Eu fac această solicitare la solicitarea oamenilor din satul Tisa pentru că sunt
disperați că de 15 ani a început o investiție, s-au plătit foarte mulți bani și nu se știe când
se va termina.
Gligor Dorin Oliviu:
Vă spun sincer că nu mă aflu într-o situație plăcută să vă răspund la această
întrebare, vom face o informare în ședința din luna iunie, da, e o problemă de care
oamenii categoric trebuie să știe și dacă ați observat drumul pe care noi am pornit încă
începând din decembrie 2014 e de a le spune oamenilor ce facem și cum facem; va fi o
informare dar îmi cer eu scuze în numele consiliului județean dacă așa stau lucrurile.
Vom verifica la fața locului. Ați văzut, am comunicat-o și public, am început de
săptămâna aceasta inventarierea investițiilor din ultimii 10 ani, nu e o dorință, nu e un
moft, este o obligație de legalitate în care Consiliul Județean Hunedoara trebuie să intre.
Până la demararea acestui inventar, avea loc doar o înscriere în actele contabile a
sumelor cheltuite, nu am găsit o situație a stării investițiilor, așa cum nu ar trebui să
întrebe domnul consilier Staier, așa cum spune legea. Asta trebuie să facem, asta facem
dar punctual în ședința următoare vom clarifica situația pasarelei la care dumneavoastră
faceți referire. Mă bucur că eu și noi împreună am reușit să aducem în dezbaterea
noastră eficiența și responsabilitatea cheltuirii banului public, să o spunem în mod
deschis, să o spunem în fața cetățenilor; vedeți de 14 ani nu a întrebat nimeni –dar de ce
ați cheltuit banii aceia și noi nu ne folosim de ei? Suntem în situația neplăcută de a
răspunde și la această întrebare, dar o vom face. Mulțumesc. Domnul consilier Toma.
Toma Florian:
Mulțumesc domnule vicepreședinte. Vreau să completez puțin răspunsul pe care
l-a primit colegul nostru. Domnul consilier Staier este unul dintre cei mai informați
consilieri și desigur că domnia sa cunoaște că acum 9 zile în Monitorul Oficial a fost
pulbicată Legea nr.115 care modifică Legea nr.215 a administrației publice și modifică și
completează și Legea nr.393 – Statutul aleșilor locali și desigur că trebuie să vedem, ea
neavând în conținut o dată de la care se aplică, produce efecte la 3 zile de la publicarea
în Monitorul Oficial.
Gligor Dorin Oliviu:
Domnule consilier Toma vreau să-mi cer o mică scuză, eu m-am ferit să fac
precizări juridice și am zis cel mai corect este să le facă secretarul general al județului
Hunedoara; așa e corect. Fac doar o recomandare, hai să procedăm fiecare în felul
acesta. Mulțumesc și dacă e altceva de spus categoric să o spuneți dar, suportul de
legalitate în Consiliul Județean Hunedoara îl dă secretarul general care tocmai a făcut-o
și atunci nu aș dori să venim cu completări. Mulțumesc.
Toma Florian:
Nu a fost o completare a fost o întărire a ceea ce spunea domnul secretar
general. Eu voiam în intervenția mea altceva, l-aș ruga pe domnul director Rotar, pentru
că în acest consiliu am ridicat de două ori problema drumului de la Bancpotoc - izvorul
de ape minerale la Vărmaga. Intre timp societatea comercială Deva Gold a început o
activitate pe zona respectivă, a intervenit cu utilaje pe drumul respectiv, l-a amenajat dar
amenajarea drumului este undeva la drum tehnologic în sensul că nu asigură lățimea
necesară pentru trecerea a două utilitare, a două mașini în același timp în anumite
porțiuni de lucru. Pentru aceasta, v-aș ruga domnule director să facem o vizită sau să
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trecem pe acolo, să vedem care mai sunt lucrările care trebuie executate în completare
pentru asigurarea circulației normale pe această porțiune de drum.
Gligor Dorin Oliviu:
Domnule director, în următoarea perioadă după vizită vreau să am punctul de
vedere comun al dumneavoastră și al colegului consilier. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte
discuții? Dacă nu, mulțumesc pentru activitatea de astăzi, succes tuturor în continuare.

p. PREȘEDINTE,
Gligor Dorin Oliviu
VICEPREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dan Daniel

30

