ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30 mai 2014, ora 11,00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului
Județean Hunedoara

Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul
Moloț Mircea Ioan.
La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan – vicepreședintele Consiliului Județean
Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena,
Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian
Dana, Dobrei Lidia, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae,
Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina, Prip
Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel
– secretarul județului Hunedoara.
Lipsesc motivat de la ședință domnul vicepreședinte Rus Ioan și domnii consilieri
județeni Gaita Doru și Petrui Ioan Dorin.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Moloț Mircea Ioan:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 29 de consilieri, la care se adaugă președintele
consiliului județean (30), 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 25
aprilie 2014 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:
−
Cine este pentru ?
−
Impotrivă ?
−
Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost
publicată în presa locală:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul
bugetului propriu al Judeţului Hunedoara, pe anul 2014;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ale unor instituţii publice din subordinea şi finanţarea
Consiliului Judeţean Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor publice de interes
județean;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al
judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale
Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31
decembrie 2013;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Deva;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Civilizației
Dacice și Romane Deva;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru
unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr.128/2012 a
Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 40.000.000 lei;
9. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean
Hunedoara, cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara în vederea realizării în
comun a unor acţiuni educativ-culturale şi de tineret;
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții, dotări și
sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C.
APASERV Valea Jiului S.A.;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiect care
urmează să fie încheiat între Județul Hunedoara, Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare și APAPROD S.A.
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 fiți de
acord cu completarea ordinii de zi publicate în presă cu următoarele:
- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.97/2013;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării documentațiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Conectarea rutieră a
municipiilor Deva și Hunedoara la tronsonul de autostradă Deva-Orăștie”, faza
studiu de fezabilitate.
Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul Diverse.
Dacă sunt observaţii?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi, cu completările propuse:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (30).
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în
cadrul bugetului propriu al Judeţului Hunedoara, pe anul 2014.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării şi virărilor de
credite în cadrul bugetului propriu al Judeţului Hunedoara, pe anul 2014, 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 şi virărilor de
credite în cadrul bugetului propriu al Judeţului Hunedoara, pe anul 2014, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (30)
II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în
cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ale unor instituţii publice din
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare
în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ale unor instituţii publice din
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 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)
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (30)
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Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (30)
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare
în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ale unor instituţii publice din
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (30)
III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor publice de
interes județean.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor
publice de interes județean, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi(29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor
publice de interes județean, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea,
ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31
decembrie 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Tolaș Liliana:
Rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la
acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea
acestuia, la 31 decembrie 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la
acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea
acestuia, la 31 decembrie 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă 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 Zvîncă Adrian 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.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi și o abținere – Muțiu Florin.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi și o abținere – Muțiu Florin.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi și o abținere – Muțiu Florin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 28 voturi și o abținere – Muțiu Florin.
VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului
Civilizației Dacice și Romane Deva.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Tolaș Liliana:
Rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, 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 statului de funcții al
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- 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 documentaţiilor tehnicoeconomice pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea
nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian 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.
Moloț Mircea Ioan:
Sunt dator cu o explicație, v-am rugat și v-am supus spre aprobare acest proiect
deoarece devizul care era pentru drumul de la Merișor- Dealul Babii-Vulcan, banii care îi
aveam reținuți pentru el, ne costa o avere și când am luat la buchiseală ce se întâmplă
aveam două conducte – una de apă și una de gaz pe care trebuia să le deviem, să le
mutăm în altă parte și ne costau foarte mulți bani și atunci specialiștii au ajuns la concluzia
că atât cât este conform legii, nu ne apropiem nici de una, nici de cealaltă adică terminăm
dacă conducta e aici și spune că trebuie să ai 20 de metri de conducta de gaz, ne oprim cu
șoseaua aici și lăsăm conducta doar pe macadam fără ca să fim nevoiți să o modificăm; de
aceea au apărut aceste modificări și nu altceva, adică în același proiect, banii pe care i-am
economisit de aici de la Dealu Babii îi transferăm pentru drumul care duce la Parâng. Dacă
aveți întrebări sau alte nelămuriri? Deci aceasta este ideea ca atare, vom lăsa o porțiune de
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drum neasfaltată, doar macadam, în apropierea celor două conducte, deoarece devierea lor
care ne costa cât tot drumul, lăsând la o parte faptul că acestea au fost făcute prin anii '70 și
ceva, că ele nu au respectat legea atunci, că au traversat fără aprobări drumuri județene,
aceasta este, atunci așa se proceda, așa că domnilor colegi vă rog să fiți de acord cu
propunerea noastră.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la
Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea contractării
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, 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 modificării anexei la
Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea contractării
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin
Consiliul Județean Hunedoara, cu Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara în
vederea realizării în comun a unor acţiuni educativ-culturale şi de tineret.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate,
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin
Consiliul Județean Hunedoara, cu Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara în
vederea realizării în comun a unor acţiuni educativ-culturale şi de tineret, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin
Consiliul Județean Hunedoara, cu Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara în
vederea realizării în comun a unor acţiuni educativ-culturale şi de tineret, pe articole:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
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Domnul consilier județean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 –
30.06.2019, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 –
30.06.2019, 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 aprobarea modificării programului de
investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2014 al S.C. APASERV Valea Jiului S.A.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului de
investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2014 al S.C. APASERV Valea Jiului S.A., 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 modificării programului de
investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2014 al S.C. APASERV Valea Jiului S.A., pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență pentru
Proiect care urmează să fie încheiat între Județul Hunedoara, Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare și APAPROD S.A.
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Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Vreau să vă informez că acest proiect înseamnă încă 186 milioane euro, bani de la
Comunitatea Europeană, dar cofinanțarea este asigurată de BERD, cu care vom încheia
contractul în perioada 15 – 16 iunie la Londra, unde mă voi deplasa alături de domnul
director Arion Victor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență
pentru Proiect care urmează să fie încheiat între Județul Hunedoara, Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare și APAPROD S.A., 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).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență
pentru Proiect care urmează să fie încheiat între Județul Hunedoara, Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare și APAPROD S.A., pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Hunedoara nr.97/2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Zvîncă Adrian prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu
patronatul.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Hunedoara nr.97/2013, 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?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Hunedoara nr.97/2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30).
XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Conectarea rutieră a
municipiilor Deva și Hunedoara la tronsonul de autostradă Deva-Orăștie”, faza studiu de
fezabilitate.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Sunt dator să vă spun câteva cuvinte, doamnelor și domnilor colegi, întrucât onor
guvernul când a făcut proiectul cu autostrada care trece pe aici pe lângă noi, la doi kilometri
dacă o luăm așa pe direct, a avut bunăvoința, în ghilimele, să lase două orașe mari din
județul Hunedoara - și e vorba de Hunedoara și Deva și de toate localitățile, care ne
înconjoară – comune - fără ieșire la autostradă. Deși am făcut multe demersuri, ni s-a spus
că proiectarea este făcută și nu se mai poate face nimic la ea, inexact, fiindcă cel care a
semnat certificatul de urbanism pentru tronsoanele respective pe porțiunea județului
Hunedoara am fost subsemnatul și abia acum câteva zile am semnat un certificat de
urbanism, prin care se mutau niște piloni de energie. Cum poți să vii să spui că ți-e aprobat
proiectul, că ai autorizația emisă fără certificat? Numai dacă faci un abuz în serviciu, iar să
lași cel puțin 150 mii de oameni care vor să ajungă atât în vest cât și în est mai repede să
profite de autostradă, fără ieșire mi se pare o jignire la adresa tuturor. De aceea încercăm
prin forțe proprii să facem acest lucru și anume - ieșirea și joncțiunea cu autostrada pentru
municipiile Deva și Hunedoara.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Conectarea rutieră a
municipiilor Deva și Hunedoara la tronsonul de autostradă Deva-Orăștie”, faza studiu de
fezabilitate, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
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- 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 achiziționării și elaborării
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Conectarea rutieră a
municipiilor Deva și Hunedoara la tronsonul de autostradă Deva-Orăștie”, faza studiu de
fezabilitate, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30).
x
Moloț Mircea Ioan:
Inainte de a încheia, îl avem în sală pe domnul Mugurel Ciușcă, reprezentantul
Federației Române de Judo, federație care în urmă cu ceva timp, știți bine, a organizat
Cupa Europeană la Judo Tineret și pe care îl invit să ne spună câteva cuvinte.
Ciușcă Mugurel:
Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimate doamne și domni consilieri
județeni, în calitate de antrenor-coordonator al Centrului național feminin de judo de la Deva
am fost mandatat de președintele Federației Române de Judo de a vă înmâna, cu mare
onoare, Certificatul de membru, în speță Consiliul Județean Hunedoara, al Federației
Române de Judo totodată mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că consiliul județean a
înțeles să fie partener extrem de serios Federației Române de Judo, partener extrem de
serios se pare și Uniunii Europene de Judo. In acest sens, vă felicit în numele Federației
Române de Judo pe toți cei prezenți în această sală dorindu-vă tuturor multă sănătate și cu
speranță că Cupa Europeană de la Deva a întărit încă o dată faptul că judo, un sport
olimpic, reprezintă cu succes Federația Româna de Judo și totodată, Județul Hunedoara,
Consiliul Județean, parteneri ai Federației Române de Judo. Vă felicit încă o dată în numele
Federației Române de Judo și vă mulțumesc încă o dată în numele Federației Române de
Judo de parteneriatul de care ați dat dovadă, că sunteți extrem de serioși cu Federația
Română de Judo și Uniunea Europeană de Judo. Vă mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Sper ca administrativul să-i găsească un loc aici pentru că este o onoare și pentru
noi. Mulțumim. Sperăm ca și viitoarele ediții să se desfășoare tot la Deva.
Ciușcă Mugurel:
Da, vreau să vă spun că Uniunea Europeană a dat niște calificative pentru Cupa
Europeană de Judo, calificativul este maxim și urmează să se stabilească edițiile viitoare și
de la anul se va permanentiza organizarea la Deva. Vă felicit pentru aceasta.
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Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc. Doamnelor, domnilor consilieri, diverse.
Bârea Vasile:
Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, cu riscul de a fi catalogat
consilierul de serviciu pentru componentele sistemului național de apărare, ordine publică,
siguranță națională voi continua, atunci când cred de cuviință să amintesc anumite
aniversări sau evenimente care vor avea loc în cadrul acestor componente și aceasta din
două motive: în primul rând pentru că și eu provin din acest sistem și este datoria mea
morală să amintesc despre colegii mei și în al doilea rând pentru că fie ei militari, pompieri,
jandarmi, polițiști sau componenți ai celorlalte sisteme de siguranță sunt cetățenii care sar
necondiționat atunci când țara are nevoie de ei, de multe ori își pun viața în pericol și de
foarte multe ori și-au dat chiar și viața în teatrele de operații sau în luptele cu stihiile naturii,
cu focul, cu infractorii și în alte condiții. De aceea, o să amintesc întotdeauna despre ei.
Ieri s-au ținut manifestări și toată lumea știe cu ocazia Zilei Eroilor, unde sunt
convins că mulți dintre dumneavoastră ați participat, așa cum am făcut-o și eu în municipiul
Brad. La sfârșitul acestei săptămâni mai sunt trei evenimente la care vreau să mă refer
foarte pe scurt, în primul rând mâine, pe 31 mai e Ziua Armei Geniu, geniștii sunt acei
militari bravi care nu au voie - așa cum se spune să greșească decât o singură dată pentru că a doua oară nu mai au posibilitatea, ei și-au făcut datoria de-a lungul timpului,
știm foarte bine că și în războiul balcanic, cât și în Primul Război Mondial au fost apreciați și
în urmă cu 85 de ani, în 1929 a fost ridicată în memoria geniștilor celebra statuie Leul din
București pe soclul căreia scrie ”Spuneți generațiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă
pe câmpurile de bătaie pentru întregirea neamului”. Urăm ”La mulți ani!” colegilor și
militarilor geniști din Batalionul 53 Geniu Scorillo din Deva.
Moloț Mircea Ioan:
Ne alăturăm și noi urărilor dumneavoastră.
Bârea Vasile:
A doua aniversare se referă la Batalionul 26 Vânători de Munte ”Avram Iancu” din
Brad care, pe 1 iunie, împlinește 45 de ani de la reînființare; din păcate, datorită condițiilor
de austeritate, a bugetului foarte scăzut, acțiunea de aniversare a batalionului va avea loc
într-un cerc foarte restrâns numai în cazarmă, dar sperăm noi că peste doi ani, pe 3
noiembrie când vânătorii de munte vor împlini 100 de ani de existență, manifestările să fie
mai ample și pe măsura bravurii și celebrității lor. Si lor să le urăm ”La mulți ani!”.
A treia aniversare care va avea loc mâine, pe 31 mai, aniversare care a fost stabilită
printr-o hotărâre de guvern din 2010, este aniversarea rezerviștilor militari. Rezerviștii
militari sunt acele cadre militare care s-au pensionat sau care au trecut în rezervă datorită
restructurărilor și altor condiții dar care încă mai au obligații militare până la 63 de ani; sunt
cei pe care noi ne bazăm în caz de nevoie - și aici o spun cu amărăciune că în ultimul timp
nu s-a mai făcut pregătirea rezerviștilor de aproape 15 ani nu se mai face nicio formă de
pregătire, deși această pregătire a rezerviștilor, de-a lungul timpului, s-a făcut în
permanență și înainte de Primul Război Mondial și în perioada interbelică și în perioada
comunistă. Iată că nu numai că nu se mai face pregătirea rezerviștilor dar, de circa 8 ani,
nici stagiul militar nu mai este obligatoriu și este frustrant ca tineri în floarea vârstei între 20
și 28 de ani să nu aibă nici cele mai elementare cunoștințe de pregătire militară de
autoapărare, să nu poată fi în stare să-și apere în caz de nevoie persoanele lor sau familiile
sau, în ultimă instanță, țara. O spun că e nevoie să se facă ceva în acest sens, ce aș dori
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să amintesc aici, atât în fața dumneavoastră cât și prin intermediul televiziunii, mă adresez
tinerilor din județul Hunedoara mulți dintre ei având o concepție păguboasă în ceea ce
privește adunarea sub drapel în caz că țara o va cere: am ascultat multe emisiuni de radio,
de televiziune și am stat de vorbă cu mulți tineri care ne spuneau că în caz că vor fi chemați
sub drapel vor prefera să plece din țară, vor prefera să-și ia certificate medicale să fie inapți
sau vor găsi alte tertipuri numai pentru a nu participa la apărarea țării pentru că nu sunt ei
datori să apere averile parveniților. Este o idee sau o gândire puerilă, este o gândire
nepatriotică și vă spun de ce, că în toate țările și în toate orânduirile au fost întotdeauna și
săraci și bogați ori noi nu suntem datori să apărăm numai pe cei bogați sau bogăția, noi ne
mai apărăm și sărăcia și știți foarte bine că Eminescu spunea în Scrisoarea a III-a, prin
vocea lui Mircea cel Bătrân ”Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul”, ce trebuie să
cunoaștem și ce trebuie să știe tinerii - că cea mai de preț bogăție a unei țări este
independența și cea mai mare avere a unui cetățean este libertatea, pe acestea trebuie să
le apărăm și în dorința de a ne menține țara liberă trebuie să acționăm și trebuie să
acționeze tineretul, degeaba ai libertatea să te miști în toată Europa și pe tot mapamondul
dacă nu ai libertate să te duci liber la tine în țară și avem cazuri acum în ținuturi românești
unde este greu să pătrunzi, de asemenea degeaba ai libertatea să vorbești în toate limbile
pământului dacă nu ai libertatea să scrii, să vorbești și să citești în limba ta, în țara ta, să nu
poți să-ți practici religia ta, să nu poți să-ți promovezi tradițiile, să nu poți cânta un cântec
patriotic fără teamă în țara ta și mai ales să nu poți să-ți venerezi eroii patriei după o istorie
scrisă de tine și nu după o istorie impusă de alții. Iată de ce este nevoie dacă țara ne
cheamă cu mic cu mare să putem să răspundem prezenți.
In încheiere aș vrea să fac două propuneri pentru ședința viitoare – având în vedere
că luna viitoare, la vremea cireșelor, așa cum spunea în autobiografia lui se împlinesc 190
de ani de la nașterea eroului național Avram Iancu aș propune ca în ședința următoare
organizatorii să fie pregătiți ca după intonarea Imnului de Stat să ascultăm și Marșul lui
Iancu și de asemenea, așa cum s-a făcut și anul trecut, vă propun pentru că pe 26 iunie e
Ziua Drapelului Național și anul acesta pe pupitrele noastre la următoarea ședință să fie
câte un mic steguleț tricolor. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o să mă
ascultați și să fim hotărâți atunci când va fi cazul să ne facem datoria față de țară.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc, vom ține cont de propunerile dumneavoastră și sunt convins că se vor și
realiza. Altcineva?
Doamnelor, domnilor colegi, vreau să vă spun eu câteva lucruri, sunt convins că cu
toții ați urmărit evenimentele politice ale acestei săptămâni, sunt convins că cu toții ați citit
ziarele de astăzi locale în care ieri două partide de dreapta mari au decis să fuzioneze și să
avem și alte discuții cu alte partide mai mici care doresc să vină alături de noi. Tot ieri am
decis ca la nivelul fiecărei unități administrative, indiferent că e vorba de Bătrâna și până la
consiliul județean să analizăm toate posibilitățile de schimbări de majorități, lucru ce se
întâmplă și la nivelul județului fiindcă, dragi colegi consilieri, membri ai PSD-ului, nu putem
să fim sau să mai fim în această tabără când distinșii dumneavoastră lideri locali ne fac
porci, nerușinați sau corupți, că am adus corupția la nivel de virtute. Ca atare, este pentru
ultima dată când mai apare în dreptul consilierilor, a președintelui și a celorlalți Uniunea
Social-Liberală, de acum încolo apare fiecare partid cu mențiunea că PNL și PDL rămân
sub emblema lor, deși ne vom purta ca un singur partid la nivelul județului Hunedoara, sper
ca astăzi să se decidă acest lucru și la nivelul Biroului județean al PDL, luni la Biroul
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județean al PNL. O voi menține ca document istoric că asta e istoria, am trăit-o împreună și
nu cred că atâta timp cât am fost împreună și mă refer la cei de la PSD v-am forțat să faceți
niște lucruri pe care nu vi le-ați dorit în așa fel încât să deveniți corupți, dar să nu uitați că 6
ani de zile am administrat acest județ împreună. Nu pot accepta ca cineva cu atât mai mult
cineva care este și parlamentar să spună că am ridicat corupția la nivel de virtute, nu pot
accepta ideea ca președintele organizației dumneavoastră să îmi spună, după ce 6 ani am
guvernat, că sunt un porc, că sunt nerușinat, că de fapt asta mă caracterizează. Nu o să
auziți de la mine decât mulțumiri pentru activitatea pe care am depus-o împreună pentru
dezvoltarea județului pe parcursul acestor 6 ani, dar vă invit să gândiți că noi aici suntem
parlamentul și guvernul care decide dezvoltarea județului Hunedoara și acele lucruri care
considerați că merită votate și le susțineți la vedere dacă credeți că e pentru binele județului
să o faceți, dacă nu, este responsabilitatea dumneavoastră. Vreau să vă spun că pe lângă
Partidul Democrat-Liberal, Partidul Poporului-Dan Diaconescu formează împreună cu cele
două partide majoritatea necesară pentru a decurge programul nostru în mod coerent și
corect. Vă mulțumesc pentru că am fost parteneri, vă mulțumesc celor care intrați în acest
parteneriat și vă invit să vi le luați acasă ca atunci când veți fi bunici să arătați nepoților ce,
cum, ce ați făcut în perioada sau în CV-ul dumneavoastră ca fost consilier și să le dați
explicații de ce ați fost în USL și după aceea ați venit la PSD sau invers. Sunt convins că
așa cum și PDL a făcut-o în perioada cât se spunea că era în opoziție a votat acele proiecte
de hotărâre care li s-au părut că sunt în ordine cu noi cu majoritatea să o faceți și
dumneavoastră de acum încolo. Rămânem colegi, avem o menire dată de alegători,
alegătorii noștri fiind locuitorii județului Hunedoara pentru a-i face să se simtă mai bine în
fiecare zi. Acesta e gândul noului partid de dreapta și nu pentru paranteză, o greșeală pe
care a făcut-o USL doar să-l dăm jos pe x sau pe y. Ne dorim să contribuim printr-un
program de dreapta la dezvoltarea economică a României.
Vă mulțumesc tuturor, PSD-ului pentru fosta colaborare. PDL, PP-ului pentru
începutul unei noi colaborări deși PP de mult timp a votat, sigur după discuții lămuritoare,
proiectele noastre de zi cu zi. Mulțumesc tuturor. Dacă dumneavoastră aveți careva ceva să
spuneți în urma acestei intervenții a mea?
Am uitat să vă spun ceva deși toată lumea se aștepta să-l schimbăm pe domnul
Rus, care recunosc îmi este prieten, care pierde funcția de vicepreședinte nu datorită lui, ci
datorită altora, nu am făcut-o astăzi că nu mi s-a părut corect ca domnia sa fiind plecat
într-o delegație trimis de consiliul județean să discutăm locul pe care îl ocupă în consiliul
județean în lipsă. Regret că nu am putut să-i spun și să mă privesc în ochi cu domnia sa, că
a aflat-o din presă, dar sunt convins că în momentul în care ne vom întâlni vom lămuri
lucrurile și vom fi în continuare prieteni așa cum am fost și până acum fiindcă dacă vă
aduceți aminte, în 2008 am făcut alianța cu PSD datorită domnului Rus. Deși s-a încercat
atunci da, vin cu altă propunere de vicepreședinte, am spus doar dacă sunteți de acord cu
acest lucru adică nominalizat domnul Rus ca vicepreședinte. Nu mă întrebați, dacă vreți să
luați cuvântul, cine va fi noul vicepreședinte, nu am discutat acest lucru și poate să o
confirme domnul Gligor care a condus ieri delegația, nu am discutat persoana, am discutat
ideea de creare a unui partid mare prin fuziunea celor două partide. Sigur că în următoarea
etapă până la următoarea ședință vom avea rezolvată și această problemă. Vă rog să
respirați. Dacă nu sunt alte intervenții, vă mulțumesc să aveți un week-end plăcut și zile
frumoase în continuare. Domnul David, numai puțin vă rog să luați loc.
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David Adrian Nicolae:
Imi cer scuze domnule președinte, am încercat să fiu discret ca să nu vă perturb
discursul, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, domnule
vicepreședinte, stimați colegi, am ascultat cu mare atenție modificările care au fost aduse
structurii consiliului județean din punct de vedere al celor care asigură majoritatea, am
sesizat că v-ați referit atât la membrii PNL cât și PSD, PDL și Partidul Poporului, eu în
calitate de membru UNPR pot să vă asigur că așa cum am făcut-o și până acum o voi face
și în continuare, voi vota toate proiectele de hotărâre emise de către conducerea consiliului
județean atâta timp cât sunt inițiate în interesul cetățenilor.
Moloț Mircea Ioan:
Acum ne putem retrage, să aveți o zi bună în continuare.
Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan
declară închise lucrările ședinței.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan
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