ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 26 aprilie 2013

La ședință sunt prezenți: Moloț Mircea Ioan – președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Balint Tiberiu – vicepreședinte al
Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu
Laurențiu, Cazan Agripina-Elena, Coltescu Marin; Costa Cosmin Cristian,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita
Doru, Gligor dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Lazăr Danil,
Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Staier
Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdeanu Radu Eugen, Tolaș Liliana,
Vochițoiu Haralambie, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Bîrsoan Mariana
- șeful serviciului juridic, pentru secretarul județului.
Lipsește de la ședință domnul vicepreședinte Rus Ioan.
Sedința este condusă de domnul președinte Moloț Mircea Ioan.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008 a Consiliului
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului
Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Intrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri, la care se
adaugă preşedintele consiliului judeţean, 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 29 martie 2013, şi să solicitaţi
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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 (32).
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum
a fost publicată în presa locală :
1.
Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor
aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, întocmite pe
secţiunile de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2013;
2.
Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului
împrumuturilor externe şi interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe
trimestrul I 2013;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situaţiei
gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie
2012;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2013;
5.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi în
domeniul promovării potenţialului turistic al Judeţului Hunedoara, pentru
anul 2013;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Compania de Turism Hunedoara S.A;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara în
calitate de membru asociat la Asociaţia „Clubul Sportiv Municipal Cetate
Deva”;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara în
calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club
Hunedoara”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general
pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui drum public din
judeţul Hunedoara;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui sector de drum
din administrarea Consiliului local al Municipiului Hunedoara în
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
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13. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor
spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Hunedoara;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice
specializate, de asistenţă şi reprezentare a intereselor Consiliului Judeţean
Hunedoara în justiţie;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a
Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proiect informatic din
cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” 2007-2013;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementarea
unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale
pentru eficientizarea serviciilor publice” şi a cheltuielilor legate de acesta
din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” 2007-2013;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de
e-guvernare destinat gestiunii Registrului Agricol” şi a cheltuielilor legate de
acesta din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” 2007-2013.
In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea
nr.137/2008, vă rugăm să aprobaţi completarea și modificarea ordinii de
zi publicată în presă, după cum urmează:
A.Completarea ordinii de zi cu:
20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.37 alin.4 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2008;
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității până la data de 31
decembrie 2013 a Programului de transport public județean de persoane
prin curse regulate valabil pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013;
22. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013;
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.141/2011 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea sitului
industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi
activități” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2007 – 2013.
și, ca de obicei, punctul diverse.
B.Modificarea ordinii de zi după cum urmează :
Modificarea titlurilor proiectelor de hotărâre de la punctele 17,
18 și 19 în:
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- Proiect de hotărâre
privind aprobarea
proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor
unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor
publice-ZONA 1” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”;
- Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor
unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor
publice-ZONA 2” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”;
- Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor
unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor
publice-ZONA 3” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”;
și
Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului
Hunedoara, în calitate de membru asociat, la Asociaţia „Clubul Sportiv
Municipal Cetate Deva” și Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării
Judeţului Hunedoara, în calitate de membru asociat, la Asociaţia “Clubul
Sportiv Fotbal Club Hunedoara” să fie discutate ultimele, deoarece aceste
hotărâri necesită vot secret.
Dacă sunt observaţii sau alte propuneri?
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare
ordinea de zi, cu modificările și completările propuse:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).

I
Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza şi aprobarea
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara,
întocmite pe secţiunile de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2013,
precum și nota de fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean 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.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, întocmite
pe secţiunile de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2013:
Doamna consilier Stănescu Vetuța și doamna consilier Tolaș
Liliana nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre, numărul voturilor
exprimate fiind de 30.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 de voturi pentru.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza şi
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean
Hunedoara, întocmite pe secţiunile de funcţionare și dezvoltare pe
trimestrul I 2013, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru.

II
Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea
execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne ale Consiliului
Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2013, precum și nota de fundamentare
la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei
bugetului împrumuturilor externe şi interne ale Consiliului Judeţean
Hunedoara pe trimestrul I 2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și
aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne ale
Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2013, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

III
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului
asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31
decembrie 2012, precum și nota de fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
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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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot
proiectul de hotărâre privind privind analiza și aprobarea execuţiei
bugetului împrumuturilor externe şi interne ale Consiliului Judeţean
Hunedoara pe trimestrul I 2013, ce are articol unic:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

IV
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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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 rectificării bugetului
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

V
Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta.
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
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monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

VI
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului
de activităţi în domeniul promovării potenţialului turistic al Judeţului
Hunedoara, pentru anul 2013, precum și nota de fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi
în domeniul promovării potenţialului turistic al Judeţului Hunedoara, pentru
anul 2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Programului de activităţi în domeniul promovării potenţialului turistic al
Judeţului Hunedoara, pentru anul 2013, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

VII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Compania de Turism Hunedoara
S.A, precum și nota de fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Compania de Turism Hunedoara S.A:
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Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Compania de Turism
Hunedoara S.A, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

VIII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului
Judeţean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta.
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.
Gligor Dorin:
Domnule președinte, stimați colegi,
Avem aici, la acest punct, actualizarea devizului general pentru
unele obiective de investiții. Unul dintre acestea este și Teatrul Deva. Eu aș
alătura acestui proiect de hotărâre și pe cel privind utilizarea fondului de
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rezervă pe anul 2013. Este vorba despre o sumă – spun eu – uriașă: 21 de
miliarde; și asta în condițiile în care administrația județeană și multe
administrații locale au o nevoie acută de fonduri pentru investiții. Eu vreau
să fac o propunere în sprijinul căreia o să vin cu mai multe argumente.
Teatrul Deva a fost preluat în 2008, când – m-am uitat în procesul verbal se spunea că este nevoie de o investiție de 20 de miliarde. Astăzi lucrările
s-au finalizat și s-au cheltuit aproximativ 120 de miliarde. Sigur, ne place
teatrul, da nu aici. Si propunerea mea este de a retrage aceste două
proiecte de pe ordinea de zi și de a face o întâlnire la teatru, pentru a
discuta cu toate datele despre ceea ce s-a făcut și despre ceea ce mai este
necesar de investit.
Un alt argument: s-au cheltuit 120 de miliarde pentru reparațiile
capitale. Asta înseamnă aproximativ 2000 de euro pe metrul pătrat. Sigur,
este o clădire monument istoric, dar am atins un record. 2000 de euro pe
metru pătrat, în condițiile în care salariul minim în România, la ora actuală,
este de 165 euro pe lună. Si aș dori o dezbatere extrem de responsabilă,
având în vedere și un alt argument: alocările din fondul de rezervă. Si vă
citesc acum din raportul de specialitate, pe care îl analizăm noi în comisii,
drept pentru care face un apel la obiectivitate și seriozitate: „în baza
dispozițiilor art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, fondul de rezervă bugetară se
utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de
hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar ... Puncte-puncte.
Asta se întâmplă în anul 2013, la Consiliul Județean Hunedoara. Punctepuncte.
Aș fi dorit o justificare de alocare de sume pe o investiție, în
condițiile în care – foarte clar spune legea – din fondul de rezervă al
consiliului județean, al hunedorenilor se pot face alocări pentru cheltuieli
urgente. In concluzie, eu nu spun că e bine sau e rău, că e mult sau e
puțin. Dar propunerea mea către toți colegii - și nu văd ce ar fi greșit să
procedăm în acest fel – este să facem întâlnirea asta la teatru. Aș dori să-i
dăm o amploare dezbaterii alocării din fondul nu de rezervă, ci - ca să
traduc din lege - de urgență, pentru investiții la teatru, în condițiile în care
am ajuns la 2000 de euro pe metru pătrat, când salariul este de 165 de
euro pe lună. Este o solicitare privind modul de lucru, domnule președinte,
considerați-o în acest fel! Nu spun că e mult sau puțin, că e rău sau e bine.
Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Dacă mai dorește cineva să intervină în continuare?
Ca inițiator de proiect, mă văd obligat să vă spun de ce am
făcut acest lucru. Dar aș vrea să vă spun că, de fapt, am aflat acum un
răspuns la o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. De ce
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dumneavoastră, domnul Gligor Dorin Oliviu, în absolut toate situațiile în
care ați candidat pentru o anumită funcție, ați pierdut? Astăzi, prin
argumentația dumneavoastră, am găsit răspunsul și vă mulțumesc pentru
asta. Vreau să vă mai spun că - și devenii, ca și brădenii, ca și cetățenii din
întreg județul – v-au perceput și v-au cunoscut mai bine decât mine și aici
trebuie să-mi fac un reproș. Si dacă o luăm punctual, înseamnă că nu
cunoașteți deloc situația municipiului Deva. Dar, oricum, discutăm despre
teatru.
Acum vreo zece zile, a fost publicat în presă proiectul ordinii de
zi, cu toate punctele propuse. Dumneavoastră, în calitate de consilier
județean - și aici mă refer la absolut toți consilierii – după ce știți care sunt
punctele propuse, aveți obligația morală, fiindcă aici votul dumneavoastră
exprimă ceva și cetățenii județului Hunedoara v-au trimis aici ca să fiți
oameni responsabili, să vă duceți sau să veniți să întrebați serviciile
competente, pe vicepreședinți sau chiar pe președinte. Ușa e deschisă
oricând și nici un consilier județean, de la orice formațiune politică, nu
poate să spună că a stat la rând în secretariat ca să intre la președinte.
Ați fi putut merge la teatru să vedeți din ce se compune clădirea
aceea și ați fi văzut că jumătate din ea arată deplorabil și că mai trebuie
intervenit la ea. Asta și facem acum. Ne-am apucat de un lucru serios.
Teatrul din Deva, partea din față, arată cum puține teatre din România
arată și, ca atare, mi se părea normal să finalizăm lucrările.
Mi-a plăcut și ideea, așa cum spuneați, că teatrul se joacă
acolo; cu o singură excepție, care se cheamă Gligor Dorin Oliviu, care
joacă teatru în cadrul consiliului județean. Dacă ați fi aprofundat bine legea
și vedeați ce se întâmplă cu acel fond de rezervă, ați fi știut că întotdeauna
se pune deoparte o sumă de bani și pe parcursul unui an, din acest fond,
se iau diverse sume pentru o cofinanțare, pentru una, pentru alta. Punctele
acelea pe care le-ați văzut dumneavoastră vă dădeau dreptul să studiați în
continuare legea, fiindcă și așa vă punem la dispoziție foarte multe, cum sar spune mură în gură. Nu aveați decât să citiți în continuare ce spune
legea vizavi de acest capitol.
Domnule Gligor, nu numai că nu retrag acest proiect de
hotărâre de pe ordinea de zi, dimpotrivă, insist sau – cum s-ar spune elevat
– fac lobby pentru acest proiect de hotărâre, în așa fel încât clădirea aceea
a teatrului, care nu este moștenirea nimănui de aici, să aibă în continuare
aprobată investiția, să o putem finaliza. In ce privește prețul la care s-a
ajuns acolo, dacă și apartamentele sociale au ajuns la 500 de euro pe
metru pătrat, trebuie să ținem seama că acesta este un monument istoric.
Si cum nimic din ceea ce am făcut până acum nu am făcut de mântuială,
ținem la acest lucru, iar devenii sunt mândri că au un asemenea ambient
pentru a urmări un spectacol.
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A fost suficient un fost coleg de al meu de partid, actual
membru marcant al PDL - și mă refer la fostul primar al municipiului Deva –
care a ținut 16 ani acest monument istoric într-o paragină în care nimeni nu
a putut savura plăcerea unui spectacol de ținută la Deva. Findcă tot
contribuabili sunt și cei cărora le place să meargă la spectacole în sălile de
teatru.
Deci, doamnelor și domnilor colegi, nu retrag acest proiect, ci
vă rog să-l aprobați așa cum l-am propus spre dezbatere. L-ați dezbătut în
comisii și o să fiți mândri în momentul în care, împreună, vom merge și în
parea care nu se vede a teatrului, să vedeți cum arată o instituție de cultură
apreciată de marea majoritate a cetățenilor și sunt convins că și a
consilierilor județeni. Si nu numai.
Toma Florian:
N-aș vrea să se înțeleagă greșit și anume faptul că grupul PDL
s-ar opune cumva finalizării lucrărilor la teatru. Sigur, suntem cu toții de
acord cu dumneavoastră, așa cum afirmați acum câteva minute, că aceste
lucrări trebuie finalizate. Intrebarea pe care ne-o punem noi este de ce a
fost nevoie să recurgem la fondul de rezervă - fond destinat, așa cum
prevede legea, unor cheltuieli de urgență sau neprevăzute – având în
vedere că acum 30 de zile am votat bugetul consiliului județean, iar
această investiție sau alocările pentru continuarea acestor lucrări puteam
foarte bine să le cuprindem în bugetul anual al consiliului județean. Iar
fondul de rezervă, având în vedere nevoia mare de finanțare care există în
județ, puteam să-l păstrăm și să-l avem la dispoziție pentru sprijin financiar
acordat altor unități administrativ-teritoriale sau altor lucrări de investiție din
județul Hunedoara. Aici este semnul de întrebare pe care ni-l punem: de
ce, după 30 de zile de la aprobarea bugetului, venim și apelăm la fondul de
rezervă pentru o lucrare pe care o puteam prinde foarte bine pe bugetul
anual?
Moloț Mircea Ioan:
Pe dumneavoastră vă înțeleg mai bine, domnule Toma, fiindcă
sunteți nou în consiliul județean. Ca să putem face acest lucru am fi avut
nevoie de un studiu de fezabilitate, care nu a fost terminat decât acum. In
al doilea rând, aș vrea să vă spun următorul lucru: este bugetul nostru.
Banii pe care i-am primit de la Guvernul României pentru unitățile
administrativ-teritoriale din județ au fost repartizate. De acum încolo,
fiecare se gospodărește după ce are. Nu vă supărați, și dumneavoastră ar
trebui să trageți pentru lucrările pe care le are în responsabilitate consiliul
județean; fiindcă altfel vom fi trași la răspundere și o să vă tragă de mână
lumea din Simeria pe stradă. Domnule Toma, ca și consilier județean, ați
avut următoarele lucruri: unul, două, trei! De ce nu sunt făcute? Si nu o să
vă scăpați spunând cum am luat din banii noștri și am dat la Bătrâna, să
planteze puieți de dud.
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Domnilor, dacă nu mai aveți alte intervenții, supun spre
aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre, așa cum v-a fost
prezentat.
Doamna consilier Tolaș Liliana nu participă la votarea acestui
proiect de hotărâre, numărul voturilor exprimate fiind de 31.
Se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii
ale Consiliului Judeţean Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Gligor Dorin
Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Oprișa
Ioan Florin) și 2 abțineri (Toma Florian și Rudeanu Mihail) .
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Petrui Florin,
Botici Ovidiu Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Dămian Dana, Rudeanu Mihail)
și 2 abțineri (Gligor Dorin Oliviu și Toma Florian).
Se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale
Consiliului Judeţean Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 voturi pentru, 6 voturi
împotrivă (Gligor Dorin Oliviu, Petrui Florin, Oprișa Ioan Florin, Dămian
Dana, Botici Ovidiu Laurențiu, Toma Florian) și o abținere (Rudeanu
Mihail).

IX
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea încadrării
unui drum public din judeţul Hunedoara, precum și nota de fundamentare la
acesta.
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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Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea încadrării unui drum
public din judeţul Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
încadrării unui drum public din judeţul Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

X
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării
unui sector de drum din administrarea Consiliului local al Municipiului
Hunedoara în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, precum și
nota de fundamentare la acesta.
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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 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 preluării unui sector de
drum din administrarea Consiliului local al Municipiului Hunedoara în
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului local al
Municipiului Hunedoara în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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XI
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de
administrare a unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului
Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de administrare
a unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea modului
de administrare a unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de
servicii juridice specializate, de asistenţă şi reprezentare a intereselor
Consiliului Judeţean Hunedoara în justiţie, precum și nota de fundamentare
la acesta.
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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii
juridice specializate, de asistenţă şi reprezentare a intereselor Consiliului
Judeţean Hunedoara în justiţie:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu,
Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu Laurențiu,
Oprișa Ioan Florin).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu,
Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu Laurențiu,
Oprișa Ioan Florin).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
achiziţiei de servicii juridice specializate, de asistenţă şi reprezentare a
intereselor Consiliului Judeţean Hunedoara în justiţie, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru și 6
abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian
Dana, Botici Ovidiu Laurențiu, Oprișa Ioan Florin).

XIII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara,
precum și nota de fundamentare la acesta.
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 modificarea componenţei nominale
a Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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XIV
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcţii al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcţii al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XV
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 1” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, precum și nota de fundamentare la
acesta.
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.
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.
Balint Tiberiu:
Domnule președinte, aș vrea să propun un amendament la
acest proiect de hotărâre. Mai precis, la anexa 1 v-aș propune să
introducem și orașul Geoagiu în acest grup, deoarece am omis să o facem.
Moloț Mircea Ioan:
De acord. Vă supun spre aprobare acest amendament:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi (32).
Cu amendamentul adoptat, se supune la vot, pe articole,
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementarea unei
soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru
eficientizarea serviciilor publice-ZONA 1” şi a cheltuielilor legate de acesta
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din cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 1” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XVI
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 2” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, precum și nota de fundamentare la
acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
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Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 2” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 2” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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XVII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 3” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, precum și nota de fundamentare la
acesta.
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.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 3” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-ZONA 3” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XVIII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art.37
alin.4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.137/2008, precum și nota de fundamentare la acesta.
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 modificarea art.37 alin.4 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.137/2008:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu,
Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu Laurențiu,
Oprișa Ioan Florin).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu,
Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu Laurențiu,
Oprișa Ioan Florin).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
art.37 alin.4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.137/2008, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru și 6
abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian
Dana, Botici Ovidiu Laurențiu, Oprișa Ioan Florin).

XIX
Se prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității
până la data de 31 decembrie 2013 a Programului de transport public
județean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada
01.07.2008 – 30.04.2013, precum și nota de fundamentare la acesta.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor și domnilor colegi, facem acest lucru deoarece
există o Ordonanță de urgență a guvernului privind această prelungire, iar
noi nu facem decât să ne conformăm.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității până la
data de 31 decembrie 2013 a Programului de transport public județean de
persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 01.07.2008 –
30.04.2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea
valabilității până la data de 31 decembrie 2013 a Programului de transport
public județean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada
01.07.2008 – 30.04.2013, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XX
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul
2013, precum și nota de fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de
avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
30

sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu,
Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu Laurențiu,
Oprișa Ioan Florin).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu,
Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu Laurențiu,
Oprișa Ioan Florin).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul
2013, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru și 6
abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Dămian
Dana, Botici Ovidiu Laurențiu, Oprișa Ioan Florin).

XXI
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.141/2011 privind aprobarea proiectului
”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și
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pregătirea lui pentru noi activități” și a cheltuielilor legate de proiect în
cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.141/2011 privind aprobarea proiectului
”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și
pregătirea lui pentru noi activități” și a cheltuielilor legate de proiect în
cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.141/2011 privind aprobarea
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proiectului ”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială
Călan și pregătirea lui pentru noi activități” și a cheltuielilor legate de proiect
în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XXII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării
Judeţului Hunedoara în calitate de membru asociat la Asociaţia „Clubul
Sportiv Municipal Cetate Deva”, precum și nota de fundamentare la acesta.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului
Hunedoara în calitate de membru asociat la Asociaţia „Clubul Sportiv
Municipal Cetate Deva”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Moloț Mircea Ioan:
Articolul 3 va fi adoptat prin vot secret. Propun pentru a face
parte din adunarea generală a asociației pe domnul manager al consiliului
județean, domnul Stoian Dan, care sper că va ocupa și funcția de
președinte al consiliului de administrație și pe domnul Ardeleanu Nelu. Sunt
doi oameni care au fost implicați, le place, cunosc acest sport și cred că ne
vor reprezenta cu cinste. Vor avea o sarcină importantă: vor trebui, cu
sprijinul financiar care le va fi acordat de consiliul județean și de către
Primăria Municipiului Deva, în acest an să intre între primele cinci echipe
din campionatul național. Dacă nu, ne vom despărți, fiecare cu activitatea
lui. Dacă mai există și alte propuneri?
Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot, se
prezintă procedura de vot și se trece la exercitarea votului secret în cabina
de vot.
După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage
pentru numărarea voturilor.
Domnul consilier Staier Ioan Dumitru, președintele comisiei de
validare, prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor
pentru desemnarea celor doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv Municipal
Cetate Deva”. Din 32 de voturi valabil exprimate, pentru domnul Stoian Dan
s-au exprimat 32 de voturi, iar pentru domnul Ardeleanu Nelu 31 de voturi.
Astfel a fost adoptat art.3.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).

XXIII
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării
Judeţului Hunedoara în calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul
Sportiv Fotbal Club Hunedoara”, precum și nota de fundamentare la
acesta.
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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 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.
Gaita Doru:
De la început țin să precizez că sunt de acord cu această
propunere și este binevenită pentru Hunedoara, însă aș face un mic
comentariu. In nota de fundamentare se afirmă că Asociația „Clubul Sportiv
Fotbal Club Hunedoara” s-a înființat în vara anului 2009, cu intenția de a
umple golul fotbalistic existent în oraș la acel moment, dar în special pentru
a crea o oportunitate și a oferi o șansă de afirmare jucătorilor autohtoni,
jucători din Hunedoara pentru Hunedoara. Este foarte adevărat și foarte
binevenit. Dar aș face un mic comentariu și o propunere în încheiere.
Pentru că avem în Hunedoara o marcă înregistrată, care se
numește Corvinul Hunedoara, iar eu am fost membru în consiliul de
administrație timp de 15 ani și am fost finanțator principal o groază de ani.
Acest club, spre uimirea multora, a primit premiul și a fost înregistrat la
OSIM doar în 2001, când eu, ca director general, am ordonat întocmirea
actelor pentru OSIM și le-am obținut. S-a recunoscut întreaga activitate a
acestui club, din 1921 și până la data respectivă. După aceea, odată cu
privatizare, a început un adevărat dezastru pentru echipă, pentru că nu a
mai avut finanțator. Până atunci am fost finanțatorul principal, dar m-a
ajutat foarte mult și Primăria Municipiului Hunedoara.
Cu toate că am lămurit, la un moment dat, conducerea indiană
de la acel moment să participe cu o parte din finanțarea necesară, primarul
municipiului Hunedoara din 2004 nu a fost de acord și echipa a fost
exclusă din campionat în 2005.
Totuși, fac un apel să căutăm o soluție, poate reușim cumva,
printr-o asociere, o fuzionare sau altceva, pentru a salva acest brand,
pentru că nu putem uita nici pe Mircea Lucescu, nici pe Radu Munvailer,
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nici pe Dumitrache, nici pe Rednic, Gabor, Andone, Klein, Petcu, Văetuș și
lista poate continua.
Cred că este de datoria noastră să găsim o soluție, care știu că
nu este simplă, este complicată, să salvăm un brand de genul acesta și
poate să readucem numele de Corvinul. Pentru că și la ora actuală galeria
strigă „Hai Corvinul!”, chiar dacă joacă FC Hunedoara. Este o cutumă în
Hunedoara, o obișnuință.
Mai țin să spun că și în ce privește stadionul, printr-o luptă
destul de aprigă, la privatizare am reușit să pun o condiție, personal și cu
ajutorul primului ministru de atunci, domnul Adrian Năstase și al ministrului
Mușetescu și să trecem stadionul în proprietatea primăriei și să nu fie decât
pământ românesc în centrul Hunedoarei. La asta am ținut foarte mult și nu
pot fi acuzat că aș fi denigrat pe altcineva, dar voiam să fie pământ
românesc, așa cum am obținut și trecerea lacului Cinciș.
Deci cred că avem o obligație de a căuta o soluție, pentru ca
acest nume să revină într-o formă sau alta și efortul nostru cred că ar
merita făcut. Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc și eu, domnule consilier. Aveți dreptate și vom
încerca, în măsura în care consiliul județean se poate implica în acest
lucru, dar știți că e o problemă destul de acută acolo și cei care au
încurcat-o trebuie să o și rezolve.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului
Hunedoara în calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul Sportiv
Fotbal Club Hunedoara”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Moloț Mircea Ioan:
Articolul 3 va fi adoptat prin vot secret. Considerăm că acolo
sunt specialiști și nu e nevoie să intrăm peste primărie, pe noi ne
interesează doar partea de control financiar, pentru banii pe care îi
trimitem, și juridic. De aceea, îl propun pentru a face parte din adunarea
generală a asociației pe șeful corpului nostru de control, domnul Dan
Daniel. Dacă mai aveți și alte propuneri?
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Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot, se
prezintă procedura de vot și se trece la exercitarea votului secret în cabina
de vot.
După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage
pentru numărarea voturilor.
Domnul consilier Staier Ioan Dumitru, președintele comisiei de
validare, prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în
Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara”.
Din 32 voturi valabil exprimate, domnul Dan Daniel a întrunit 32 de voturi.
Astfel a fost adoptat art.3.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Moloț Mircea Ioan:
Aș vrea să mai precizez, pentru cei care ne privesc, ne ascultă,
sunt cu ochii pe noi, adică pentru cetățenii contribuabili ai județului
Hunedoara, că astăzi am aprobat o cotizație de 58.000 lei lunar pentru
echipa de handbal și 100.000 lei pe an pentru clubul de fotbal.

x
Bârea Vasile:
Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi,
Incă mai există în România niște oameni cărora trebuie să le
păstrăm recunoștință nemărginită și să-i omagiem de câte ori avem prilejul.
Este vorba despre veteranii de război. Dumnealor sunt din ce în ce mai
puțini, câteva sute la nivelul fiecărui județ, și cu vârste din ce în ce mai
înaintate. Cel mai tânăr – dacă mă pot exprima așa – nu poate avea mai
puțin de 88 de ani. Există un asemena prilej, prin care putem să-i
omagiem, pe data de 29 aprilie, când prin Legea 303/2007 s-a stabilit ca
această dată să fie Ziua veteranilor de război. Eu zic să le dorim mulți ani
celor 865 de veterani de război din județul Hunedoara și să fim alături de
dumnealor în anii grei ai senectuții. Vă mulțumesc pentru atenție și vă
doresc sărbători fericite!
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Petrui Ioan Dorin:
Am primit personal- și am înțeles că a venit și pe adresa
consiliului județean – o solicitare din partea unei biserici din Ociu, o biserică
de patrimoniu, la care începuse un proces de renovare. Sunt cam pe la
jumătatea acestui proces, au făcut eforturi și cu enoriașii și le-ar fi de mare
folos un ajutor. Am fost în zonă, am văzut-o, am vorbit și cu managerul
județului și am lăsat și adresa care mi-a fost trimisă mie personal, alături de
adresa care a fost înaintată cu proiectul conducerii județului. Am înțeles că
există acest program de proiecte și susțin ducerea la îndeplinire a acestui
proiect de renovare a bisericii de patrimoniu de la Ociu.
In al doilea rând, jumătate în glumă și jumătate în serios, am
luat decizia ca din patru în patru luni, adică din patru un patru ședințe –
consider că e un termen rezonabil – să vă întreb cum mai stăm cu proiectul
aeroportului. Sunt convins că foarte mulți cetățeni își doresc ajungerea la o
soluție cu această problemă. Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier Petrui, mi-ați spus și mie de biserica de la
Ociu. E o problemă dacă este monument istoric, acum mi-am dat seama.
Va trebui să vedem cu ce au intervenit deja acolo, fiindcă mi-e teamă să nu
fi făcut aceeași greșeală ca și alți preoți, punând termopane la monumente
istorice. Ar avea probleme cu Ministerul Culturii și reprezentanții acestuia în
teritoriu. Dar, așa cum vă spuneam, trebuie să vină la noi. Mai e o perioadă
scurtă pentru depunerea proiectelor, până în 9 mai cred. Odată cu
solicitarea, vor trebui să depună un dosar la compartimentul de sport, culte,
cultură, la doamna Carmen Josan, și acolo i se va spune ce mai trebuie să
facă. Dar repet: atenție mare, dacă este monument istoric! Nu o să poată
să intervină fără niște aprobări serioase în autorizația de construire. Fiindcă
vi s-au adresat dumneavoastră, să țineți legătura și să le spuneți aceste
lucruri.
Domnule consilier Bârea, ieri la Deva au fost elogiați veteranii
de război. A fost un moment emoționant. Mi-am permis să le spun că voi
face lobby în consiliul județean, fiindcă atât primăriile, cât și consiliul
județean am dat diplome de onoare sau de excelență la tot felul de cetățeni
care au bătut un record, au sărit o ștachetă și așa mai departe. Dar toate
aceste lucruri se datorează și acestor veterani de război care, așa cum le
spuneam și ieri, atunci când au fost chemați și li s-a spus să facă un anumit
lucru, nu au stat să întrebe de ce și cât câștigă din afacerea asta. Au fost
cei care ne-au apărat teritoriul, integritatea și dacă astăzi oamenii de
ședință, oamenii de cultură, noi politicienii ne putem desfășura activitatea
în limba română, le-o datorăm. Si ca atare o să vă solicit ca luna viitoare –
în varianta în care Asociația veteranilor de război ne pune la dispoziție
tabelul cu toți cei care mai sunt în viață – să-i declarăm cetățeni de onoare
ai județului Hunedoara. Si să le înmânăm, într-un cadru festiv, ori la Casa
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de cultură, ori la Teatrul de artă, aceste diplome. Compartimentul de
specialitate va ține legătura cu această asociație, în așa fel încât în luna
iunie sau cel târziu iulie să vin cu propunerea aceasta. Si vă cer de pe
acum să fiți de acord cu decernarea titlului de cetățean de onoare al
județului Hunedoara.
Bârea Vasile:
Dacă-mi permiteți, ar fi potrivit să facem acest lucru în luna
iunie, pentru că atunci este și ziua eroilor. De Inălțare este și ziua eroilor și
am putea să facem atunci acest lucru.
Moloț Mircea Ioan:
Da, am putea, să vedem cum se mișcă reprezentanții dânșilor,
să ne dea tabelul nominal cu efectivele pe care le mai au. Din păcate așa
este, sunt tot mai puțini, iar cel mai tânăr dintre ei are 88 de ani.
Inainte de a încheia, și eu vrea să mă alătur în a vă ura
sărbători fericite și vreau să-i felicit în mod special pe domnii consilieri
Muțiu Florin, Toma Florian, Oprișa Ioan Florin, dar și pe domnul Rotar
Viorel cu ocazia onomasticii de duminică. Pe ceilalți îi voi contacta
telefonic. Vă spun de pe acum Hristos a înviat și să aveți un Paște fericit!

X
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte Moloț Mircea
Ioan declară închise lucrările ședinței.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

p.SECRETARUL JUDEȚULUI,
Mariana Bîrsoan

MCC
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