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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 12 decembrie 2014 
 
 
 
 
    La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu – vicepreședinte al  
Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu 
Laurențiu, Cazan Agripina, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian 
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ioan, 
Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, 
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian – 
consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului. 
  Lipsesc motivat domnii consilieri: Costa Cosmin Cristian, Gaita 
Doru, Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru. 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
  Intrucât, prin Ordinul Prefectului Județului Hunedoara 
nr.164/2014, s-a constat suspendarea de drept a președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara, domnul Mircea Ioan Moloț, pentru o perioadă de 30 
de zile, potrivit art.96 alin2 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința 
este condusă de vicepreședintele în funcție, domnul Dorin Oliviu Gligor. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
   Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
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   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 25 consilieri,  potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al şedinţei  
anterioare, care a avut loc în data de 28 noiembrie 2014, şi să solicitaţi 
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în 
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.  
  Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, se 
supune la vot:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
 
 
 

x 
 

    Gligor Dorin Oliviu: 
  Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost publicată în presa locală: 

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

2.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Deva. 

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

4.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara. 

5.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
spitalelor de interes județean. 

6.          Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 
IV al anului 2014. 
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7.          Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara. 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV Valea Jiului. 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Judțean 
Hunedoara. 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.38/2014 privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pe anul 2014. 

    Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul 
Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi? 
    Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi propusă: 
  Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae s-a alăturat 
plenului consiliului județean, astfel încât numărul consilierilor prezenți este 
de 26. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

   Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (26). 
 
 

I. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 

II. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușiani” Hunedoara-Deva, precum 
și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
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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 judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-
Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara, în ansamblul său: 



7 
 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 

IV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 
ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor 
instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara: 
 



8 
 

    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 

V. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 
ale spitalelor de interes județean, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
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administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
spitalelor de interes județean: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța nu participă la 
votarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate 
la acest punct este de 25. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 

VI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al 
anului 2014, precum și nota de fundamentare la acesta. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Hudețean Hunedoara, întocmite 
pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 
2014: 
  Doamnele consilier Cazan Agripina, Stănescu Vetuța și Tolaș 
Liliana nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul de voturi exprimate la acest punct este de 23. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul IV al anului 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 

VII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
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    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 

VIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 la SC APASERV Valea Jiului, precum și 
nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier 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. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Domnule vicepreședinte, stimați colegi, acest titlu de proiect 
este a treia oară când apare pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu 
județean. A fost și în septembrie, și în noiembrie, și văd că și pe luna 
decembrie, cu diferite justificări. Vreau să vă reamintesc următoarele: 
consiliului județean, prin reprezentantul să în AGA, domnul Dan Stoian, 
trebuie să avizeze aceste modificări sau să aprobăm modificările prin 
intermediul dânsului. Mie nu mi se pare corect să fie atâtea intervenții ale 
Adunării Generale a Acționarilor de la această firmă, cel puțin în ultimul 
trimestru. Să nu mai spun că, analizând nota justificativă și celelalte 
materiale anexe, mi se pare incorect ca la un program pe fonduri europene 
să se facă modificări. Sau nu am găsit justificarea, am căutat explicații și la 
Apaserv, și la președintele Consiliului de Administrație. Din păcate însă – 
deoarece numai ieri am văzut materialul – de ieri și până astăzi nu am 
reușit să iau legătura cu dânșii, nu mi-au răspuns la telefoane. De aceea, 
propun două variante: ori să nu aprobăm acest proiect de hotărâre, să nu 
aprobăm modificarea programului de investiții și surse de finanțare, 
cuprinsă în nota justificativă; ori să amânăm acest punct pentru ședința 
următoare, la care să solicităm prezența directorului general Costel Avram 
sau a președintelui Consiliului de Administrație, inginerul Radu Sorin. Mai 
ales că eu bănuiesc că va fi și o ședință ordinară luna aceasta. Atât am 
avut de spus. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Si eu cred că ar fi nevoie de mai multă rigurozitate din partea 
colegilor de la Apaserv Valea Jiului. Dar, în condițiile în care punctul de 
vedere al comisiilor de specialitate a fost avizul favorabil, voi supune la vot 
proiectul de hotărâre. 
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  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV Valea Jiului: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere. 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 21 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în 
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV Valea Jiului, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă și 2 abțineri. 
 
 

IX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean 
Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului 
Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 

X. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.38/2014 privind stabilirea prețurilor 
medii ale produselor agricole pe anul 2014, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.38/2014 privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pe anul 2014:   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.38/2014 privind stabilirea 
prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 

x 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Dacă dorește cineva să ia cuvântul la punctul de diverse?  
  Hirghiduși Ioan: 
  In primul rând, aș avea nu o sugestie, ci o rugăminte. Să primim 
mai din timp documentația pentru ședință. Am primit-o foarte târziu, doar cu 
o zi înainte, și incompletă.  
  In al doilea rând, dacă-mi permiteți, aș vrea să puno problemă 
de imagine. Consiliul Județean Hunedoara, ca și alte zeci de consilii din 
România, și-a terfelit imaginea. Noi nu ne putem ascunde de acest lucru. 
Trebuie să înțelegem că, dacă nu ne reconstruim această imagine, noi nu 
mai avem absolut nici o credibilitate politică în fața alegătorilor. Aș vrea să 
spun că, în situația actuală din România, dar și de la noi, ar fi nevoie de o 
reconstruire a politicii aplicate sau a practicii politice și a practicii 
administrative. Suntem într-o situație deplorabilă, aș putea spune. 
Imaginea noastră din presa locală, județeană sau națională este împotriva 
a ceea ce trebuie să fim de fapt. Deci ar trebui să luăm atitudine, pentru ca 
să putem avea din nou credibilitate. Eu cred că a fost părăsită axa binelui 
de mult timp în România și politica este legată doar de interesele mai mult 
sau mai puțin meschine ale unor persoane. Atât am dorit să spun. 
Mulțumesc. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Dacă vreun alt coleg mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu, 
vreau să vă fac doar două precizări. Vă mulțumesc pentru recomandările 
dumneavoastră și, în acest sens, vreau să vă spun că în luna decembrie 
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noi ne vom întâlni și într-o ședință ordinară. Aceasta a fost o ședință 
extraordinară și știu că materialele au ajus oarecum mai dificil la 
dumneavoastră. Dar vom organiza o întâlnire între noi, consilierii județeni, 
în care să discutăm împreună cum putem îmbunătăți această colaborare, 
cum doriți să primiți materialele, pe ce fel de suport, cât de repede să vă 
parvină, cum doriți să primiți mai multe informații înainte de a supune 
aceste proiecte de hotărâre aprobării dumneavoastră în plenul consiliului 
județean. Acest lucru mi l-a transmis și domnul consilier Ivănuș, dar pentru 
a ne îmbunătăți activitatea și a ne pune în valoare mai bine, vom organiza 
această întâlnire, necesară și din punctul de vedere al celor ce conduc 
sau/și lucrează în aparatul de specialitate al consiliului județean. 
  Astfel, cu promisiunea că ne mai întâlnim, eu vă doresc de pe 
acum sărbători fericite, dar nu înainte de a vă invita la orele 13, la Simeria, 
la inaugurarea parcului de afaceri de aici, unde este partener și consiliul 
județean. Si mulțumesc încă o dată pentru munca depusă în ședința de 
astăzi. 
   

x 
  Intrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, 
domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu declară închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
  VICEPRESEDINTE,   
           Dorin Oliviu Gligor 
         SECRETAR AL JUDETULUI, 
               Daniel Dan 
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