ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 21 octombrie 2014

La ședință sunt prezenți: Moloț Mircea Ioan – președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Balint Tiberiu Ioan și Gligor Dorin Oliviu –
vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Botici
Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David
Adrian Nicolae, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși
Ioan, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan
Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru,
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian –
consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului.
Lipsește domnul consilier Băbău Valeriu.
In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei.
Sedința este condusă de domnul președinte Moloț Mircea Ioan.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008 a Consiliului
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului
Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Moloț Mircea Ioan:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 29 consilieri, la care se
adaugă președintele consiliului județean, potrivit art.95 alin.1 din Legea
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administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.
Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al şedinţei
anterioare, care a avut loc în data de 26 septembrie 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 (30).

x
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum
a fost publicată în presa locală:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului
Public Județean Salvamont.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului
Dramatic ID Sîrbu Petroșani.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului
profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale
Hunedoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara,
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Hațeg, prin Consiliul
Local al Orașului Hațeg, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare
zonală.
6. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin
Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Orăștie, prin consiliul
Local al Municipiului Orăștie, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare
și modernizare a imobilului „Casa de Cultură Orăștie”.
7. Proiect de hotărâre privind completarea Acordului de asociere
încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara,
Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara,
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și Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în
vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de
troleibuz între municipiile Hunedoara și Deva „GREEN LINE HD”.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.75/2013 privind aprobarea
preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor
instituții publice din subordinea Consiliului Județean Hunedoara.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor
din subordinea Consiliului Județean Hunedoara.
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014.
13. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III al anului 2014.
14. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara
pe trimestrul III 2014.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată și a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit,
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susținerea programului de dezvoltare locală și
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală pe anul 2014.
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin
curse regulate speciale.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru
obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru
integrarea în circuitul european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare
drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a
cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de proiect
din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Accesul la o viață
decentă prin înființarea a șase centre de îngrijire paleativă și la
domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor legate de
proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru unele obiective ale consiliului județean.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumurile județene și comunale, alocate județului
Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României nr.855/7.10.2014.
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de
Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.
In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea
nr.137/2008, vă rugăm să aprobați completarea ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâre:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului
județean, la faza studiu de fezabilitate.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Acordului de
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara,
și municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeniși orașele Aninoasa și Uricani,
prin consiliile locale respective, în vederea realizării proiectului de
dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz „GREEN LINE VALEA
JIULUI – VEST”.
26. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui drum comunal
din domeniul public al Comunei Densuș și din administrarea
Consiliului Local al Comunei Densuș, în domeniul public al Județului
Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara.
Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul
Diverse.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi, cu
completările propuse:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (30).
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I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții al Serviciului Public Salvamont, 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.
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
Serviciului Public Salvamont:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții al Serviciului Public Salvamont, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
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II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidența a Persoanelor, 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.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a
Persoanelor, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
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III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții al Teatrului Dramatic ID Sîrbu Petroșani, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier 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
Teatrului Dramatic ID Sîrbu Petroșani:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții al Teatrului Dramatic ID Sîrbu Petroșani, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
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IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului
profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale
Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier 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 și al
Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului profesionist
„Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a
Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii
tradiționale Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Hațeg,
prin Consiliul Local al Orașului Hațeg, pentru realizarea unui proiect de
dezvoltare zonală, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate
precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara,
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Hațeg, prin Consiliul Local al
Orașului Hațeg, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonală:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Hațeg,
prin Consiliul Local al Orașului Hațeg, pentru realizarea unui proiect de
dezvoltare zonală, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Orăștie, prin
Consiliul Local al Municipiului Orăștie, pentru realizarea lucrărilor de
reabilitare și modernizare a imobilului „Casa de Cultură Orăștie”, 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.
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 asocierea Județului Hunedoara,
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Orăștie, prin Consiliul
Local al Municipiului Orăștie, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a imobilului „Casa de Cultură Orăștie”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul
Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie, pentru realizarea
lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului „Casa de Cultură
Orăștie”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea Acordului
de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara, Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului
Hunedoara, și Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în
vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz
între municipiile Hunedoara și Deva GREEN LINE HD, 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 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 completarea Acordului de asociere
încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara,
Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, și
Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea
realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz între
municipiile Hunedoara și Deva GREEN LINE HD:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea
Acordului de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara, Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al
Municipiului Hunedoara, și Municipiul Deva, prin Consiliul Local al
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Municipiului Deva, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală
Linie verde de troleibuz între municipiile Hunedoara și Deva GREEN LINE
HD, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.75/2013 privind
aprobarea preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Hunedoara, în administrarea 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.75/2013 privind aprobarea
preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara, în administrarea Consiliului Județean Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.75/2013 privind
aprobarea preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Hunedoara, în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
Gaita Doru:
Aș vrea să fac o precizare la acest punct. Este de lăudat
această inițiativă, suntem cu totul de acord, mulțumim inițiatorilor și
colegilor care au votat. Tin să apreciez că conducerea consiliului județean
și consilierii apreciază că acest lucru trebuie făcut, scoțând în evidență
incapacitatea autorităților locale din municipiul Hunedoara din ultimele două
legislaturi. Mulțumesc.

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe
anul 2014, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
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.
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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:
Doamna consilier Stănescu Vetuța și doamna consilier Tolaș
Liliana nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât
numărul total de voturi exprimate la acest punct este de 28.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului
Hunedoara pe anul 2014, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotătâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(28).

X.
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 din subordinea 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 din subordinea Consiliului Județean Hunedoara:
Doamna consilier Tolaș Liliana nu participă la votarea acestui
proiect de hotărâre, astfel încât numărul total de voturi exprimate la acest
punct este de 29.
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Art.1:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.5:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.6:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.7:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.8:
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.9:
Cine este pentru?
Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.10:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.11:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.12:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.13:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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 din subordinea Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(29).
(Intrucât domnul consilier Costa Cosmin s-a alăturat plenului
consiliului județean, numărul de consilieri prezenți la ședință este de 31)

XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014
ale spitalelor din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, 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.
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
spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Hunedoara:
Doamna consilier Stănescu Vetuța nu participă la votarea
acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul total de voturi exprimate la
acest punct este de 30.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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 din subordinea Consiliului Județean Hunedoara,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul
2014, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
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.
Gaita Doru:
Am analizat ieri, în comisii, acest proiect de hotărâre, am
discutat și cu doamna director economic, ne-am lămurit asupra acestei
situații. Doar o rugăminte am. Dintr-o vină sau alta, a unuia sau a altora,
poate chiar a primarului sau nu știu a cui, de aici înainte la Bulzești nu mai
au cu ce plăti nici iluminatul și nici lemnele pentru școală. In viitor, dacă
putem, să ținem cont de aceste lucruri și asta necontestând acest proiect
de hotărâre. Este o vină comună și cred că pentru copiii aceia ar trebui
aprobată o sumă. Acuma poate că ni se va răspunde că s-au dat bani
pentru drum. De acord și mulțumim! Dar nu are nici o legătură cu neglijența
care s-a produs și cu faptul de a nu avea lemne la școală și nici iluminat.
Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, nu este vina noastră. Noi, chiar dacă suntem
în campanie electorală și am fi putut îndrepta – așa cum crede oricine –
bani într-o parte sau alta, să nu uităm că am acordat comunei Bulzești bani
pentru drum fiindcă era de neapărată necesitate. Drumul nu este plombat,
el este modernizat de la Ribicioara și până la Bulzești. Adică avem covor
asfaltic peste tot, ceea ce însemnă treizeci și ceva de miliarde. Acuma e
păcat că acolo cade pădurea pe ei și nu au lemne. Dar nu putem să
administrăm noi fiecare localitate.
Nemaifiind alte intervenții, se supune la vot, pe articole,
proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru, un vot împotrivă (Rudeanu
Mihail Nicolae) și 3 abțineri (Rus Ioan, Gaita Doru și Coltescu Marin).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 voturi pentru, un vot împotrivă (Rudeanu
Mihail Nicolae) și 3 abțineri (Rus Ioan, Gaita Doru și Coltescu Marin).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul
2014, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru, un vot
împotrivă (Rudeanu Mihail Nicolae) și 3 abțineri (Rus Ioan, Gaita Doru și
Coltescu Marin) .
(Domnul consilier Rus Ioan părăsește sala de ședințe, astfel
încât numărul consilierilor prezenți în continuare este de 30)
XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III al anului
2014, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
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 Județean Hunedoara întocmite pe
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III al anului 2014:
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Doamna consilier Stănescu Vetuța și doamna consilier Tolaș
Liliana nu participă la votarea acestui proiect de hotătâre, astfel încât
numărul total de voturi exprimate la acest punct este de 28.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe
trimestrul III al anului 2014, în ansamblul său:
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(28).

XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea
execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului
Județean Hunedoara pe trimestrul III 2014, 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.
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
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean
Hunedoara pe trimestrul III 2014:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale
Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2014:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată și a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau
de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea
programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014, precum și nota
de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale
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:
Am analizat această listă împreună cu Direcția economică, ea
este corectă făcută, în ordinea vechimii. Dar am observat că, din treizeci și
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nouă de unități administrative conduse de primari PSD, sunt doar trei
trecute în această listă. Nu contest lista, sunt de acord cu ea, este bine
întocmită. Dar am tras o concluzie: primarii PSD neavând arierate neplătite,
înseamnă că sunt buni manageri. Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Ii felicit și eu și sper să rămână în continuare buni manageri,
fiindcă astfel nu va trebui să avem grijă să îi finanțăm noi. Pe lângă plata
arieratelor, acești bani sunt și pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală. Am văzut într-o conferință de presă că secretarul general al
dumneavoastră - parcă primarul de la Simeria, nu? sau de la Băcia? –
spunea că Guvernul României are o mare grijă pentru dezvoltarea
uniformă a localităților. Am constatat și eu că are mare grijă, din momentul
în care am văzut că sumele alocate direct primăriilor nu mai apar, așa cum
era obiceiul și cum ar fi normal într-o democrație, în Monitorul Oficial. Astfel
nimeni nu știe cu cât se finanțează o unitate administrativă sau alta. Noi, în
consiliul județean - și dumneavoastră sunteți unul din vechii consilieri, știți
acest lucru – o facem în mod democratic, ținând cont de nevoile fiecărei
localități pe ansamblu. Dacă sunt localități unde nu au fost alocate sume de
bani acum, înseamnă că au fost alocate pentru altceva, care ține tot de
dezvoltarea localității respective: pentru culte, cultură, sport, drumuri și așa
mai departe. Si atunci nu puteam să nu ținem cont și de ceea ce face
guvernul - care dă bani pe ascuns și nu la vedere - și de faptul că, pe
diferite capitole, localitățile respective iau sume importante, pe care, altfel,
ar trebui să le susțină administrația locală. Acesta este motivul pentru care
am supus aprobării dumneavoastră - și sunt convins că va avea și
susținerea opoziției – acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.
Nemaifiind alte intervenții, se supune la vot, pe articole,
proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor
din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programului de
dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală pe anul 2014:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată și a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe
venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale, precum și nota de fundamentare la
acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin
curse regulate speciale:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor
licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30),

XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru
integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții
Orăștiei”, 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.
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 proiectului tehnic pentru
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obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în
circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de
acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din
Munții Orăștiei”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre afost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic
european a cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de
propiect din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, precum
și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
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.
Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
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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 proiectului „Modernizare
drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților
dacice din Munții Orăștiei”, precum și a cheltuielilor legate de proiect din
cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul
turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”, precum și a
cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional
2007-2013, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Accesul la o viață decentă prin înființarea a șase centre de îngrijire
paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor
legate de proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea
resurselor Umane 2007-2013, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
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.
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 proiectului proiectului
„Accesul la o viață decentă prin înființarea a șase centre de îngrijire
paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor
legate de proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea
resurselor Umane 2007-2013:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului proiectului „Accesul la o viață decentă prin înființarea a șase
centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și
a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
Pleșcan Dorina:
Aș avea și eu o intervenție la acest punct, dacă se poate.
Moloț Mircea Ioan:
Vă rog, doamna consilier!
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Pleșcan Dorina:
Domnule președinte, stimați colegi, analizând proiectul de
hotărâre și anexa, nu am observat să fie nominalizate pe județele Alba și
Hunedoara vreunul din cele șase centre. Aș dori să-mi comunicați, dacă
este posibil, unde vor fi amplasate aceste centre de îngrijire paleativă.
Solicit acest lucru deoarece în Valea Jiului există un caz mai deosebit, pe
care cred că și dumneavoastră îl cunoașteți. Este vorba despre minorul
Andraș Maximilian Florin, care are un handicap sever – autism. Părinții
acestui copil au căutat în toate centrele un loc unde să poată să-l ducă, dar
nu au reușit din cauza faptului că are nevoie de însoțitor și nu a fost primit
împreună cu acesta. Aș dori să mă informați unde, în județul Hunedoara,
se vor înființa aceste centre. Vă mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Vă mulțumesc și eu, doamna consilier, dar vreau să vă
amintesc faptul că acesta este rostul comisiilor, de a lămuri astfel de
aspecte, pentru ca în ședința de plen să puteți fi în cunoștință de cauză.
Oricum, o să vă lămurească domnul vicepreședinte Balint. Dar pentru viitor
am o rugăminte. Lucrurile care nu vă sunt clare discutați-le în cadrul
comisiilor. Rugați salariații consiliului județean să vină și să vă lămurească
asupra lor.
Pleșcan Dorina:
Imi cer scuze; din păcate, am aflat abia aseară, la o oră târzie,
despre acest caz și mi s-a părut normal să vă informez și pe
dumneavoastră despre această situație.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc pentru informație, dar fiindcă votați un proiect, mi se
pare normal să fiți în cunoștință de cauză atunci când o faceți. De aceea vă
rog pe toți să dezbateți aceste probleme în comisiile de specialitate. Colegii
din aparatul de specialitate vin și vă lămuresc.
Balint Tiberiu:
In județul Hunedoara, în cazul în care reușim să accesăm
fondurile pentru acest proiect, centrele sunt prevăzute a se înființa la Deva,
Hunedoara, Hațeg și Petroșani. Cunoaștem cazul minorului Andraș, însă
nu știu dacă boala de care suferă se pretează la acest tip de îngrijire. Eu
cred că nu. Insă el este în atenția direcției de asistență socială. Este un caz
special și, de aceea, necesită o tratare specială și din punct de vedere
juridic.
Moloț Mircea Ioan:
Deci va exista și în Valea Jiului un asemenea centru, dar – așa
cum spunea domnul vicepreședinte Balint – nu cred că băiatul va beneficia
de astfel de servicii.
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Balint Tiberiu:
Ingrijirile paleative se referă la bolnavii în fază terminală. Ori
autismul nu se numără printre cele prevăzute la acest tip de îngrijire.

XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului
județean, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor cetăţeneşti.
Gaita Doru:
De la început vreau să spun că apreciez atât expertiza tehnică,
cât și inițiativa. Dar aș ruga, așa cum am mai făcut-o, să se țină cont de
faptul că pe drumul acesta DJ 208A există o porțiune de doi kilometri care
este foarte distrusă. Am discutat cu direcția tehnică și aș ruga să se facă o
expertizare, ca pe viitor să putem rezolva și această porțiune, ca să fie
podurile funcționale.
Moloț Mircea Ioan:
Care porțiune?
Gaita Doru:
De la Boșorod spre Luncani. Este o porțiune în stare foarte
proastă și să o avem în vedere, nu altceva. Pentru că am făcut efortul
acesta acum și e păcat. Dar aș vrea să ajung și la o altă problemă. Stiu că
nu este treaba consiliului județean, dar am rugămintea ca, atunci când se
licitează parchetele, direcția tehnică să transmită dorința noastră de a li se
impune utilajele, tonajele și punctele de ieșire în drumurile județene. Pentru
că această porțiune de drum despre care vorbesc s-a deteriorat din cauza
exploatării unui astfel de parchet, cu utilaje mult peste puterea de
suportabilitate a drumului respectiv.
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Moloț Mircea Ioan:
Vă referiți la drumul dintre cele două porțiuni asfaltate, nu?
Gaita Doru:
Exact. Iar rugămintea mea este să vedem cum poate lua
direcția noastră tehnică legătura cu Direția silvică, să stabilească o
colaborare, astfel ca la licitarea parchetelor să le impună celor care
exploatează cu ce utilaje să iasă în drumul județean, ca să nu mai avem
astfel de situații de distrugere a drumurilor. In rest, suntem perfect de acord
cu proiectul de hotărâre.
Nemaifiind alte intervenții, se supune la vot, pe articole,
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
pentru unele obiective ale consiliului județean:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului
județean, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene
pe anul 2014, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
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Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier 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 la acest punct, se supune la vot, pe articole,
proiectul de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene
pe anul 2014, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XXII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumurile județene și comunale, alocate județului
Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României nr.855/2014, 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 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.
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte, aș dori să intervin aici, deoarece ieri, în
ședințele comisiilor de specialitate, nu am putut să aflăm lista respectivă,
așa cum scrie în proiectul de hotărâre; nici drumurile pe care vor fi
repartizați banii și nici unitățile administrativ-teritoriale. Anexat la proiectul
de hotărâre nu am găsit decât o machetă, cu suma totală de zece mii lei,
care nu spune nici pentru ce drumuri, nici pentru ce unități administrative
se dau acești bani.
Stănescu Vetuța:
Există aici o machetă, unde sunt specificate sumele, în două
rubrici: una din cotele de TVA și una din 18,5. Iar cealaltă listă era cu
repartițiile din fondul de rezervă de la punctul 12.
Staier Ioan Dumitru:
Ieri nu am văzut decât o machetă cu suma totală de 9.970 mii
lei, fără vreo detaliere pe unități administrative sau drumuri.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, nu s-a repartizat nici un leu pentru nici o
unitate administrativă. Toți banii au rămas pentru drumurile județene,
deoarece consiliul județean are de gestionat 1.600 de kilometri de drumuri.
O parte din ei vor merge și la drumul despre care vorbeam mai devreme, la
Bulzești. Dar ar fi trebuit să aveți o listă care să vă arate unde s-au dus
banii ăștia și cum i-am repartizat, numai și numai pe drumuri județene.
Staier Ioan Dumitru:
Dar proiectul de hotărâre spune și drumuri comunale.
Moloț Mircea Ioan:
Dar nu imperativ. Insă dacă tot ați deschis discuția vizavi de
acest lucru, aș vrea să vă spun că a existat o hotărâre de guvern din 1
octombrie, prin care se alocau 540 milioane lei. Județul Hunedoara primea
prin această hotărâre 23.522.000 lei pentru drumuri. Este vorba despre
anexa nr.6 la hotărâre, anexă care a dispărut imediat. Noroc că noi am fost
vigilenți și ne-am uitat repede pe anexe. Această sumă m-a șocat,
recunosc, fiindcă am primit mai mulți bani decât am primit la începutul
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anului pentru drumuri județene. Dar șocul meu a durat puțin, deoarece
această sumă s-a scos din hotărâre din întâi. Dar a apărut hotărârea din
data de șapte, privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Potrivit
hotărârii adoptate de guvern, bugetele locale ale județelor se
suplimentează cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Suma totală
de 450 de mii de data aceasta și nu de 542, cum era data trecută, se
repartizează după cum urmează: 65% din sumă este alocată în mod egal
fiecărui județ, iar 35% se alocă proporțional cu lungimea drumurilor
județene și comunale, capacitatea financiară a județelor și ținând seama de
analizele de specialitate. Si m-am dus la ordonanță și am constatat că nu
am mai primit 23 de milioane, ci am primit 9.970.000, în ideea în care
județul Hunedoara are cea mai extinsă rețea de drumuri județene și
comunale din România. Ați reținut, da?
Staier Ioan Dumitru:
Da, dar vă întreb ce facem cu banii ăștia, cu cei aproape 100 de
miliarde?
Moloț Mircea Ioan:
Ii folosim pe cei 1.600 de kilometri de drumuri.
Staier Ioan Dumitru:
Dar există o prioritizare făcută pentru folosirea lor?
Moloț Mircea Ioan:
Da, domnule consilier, există o ordine de priorități. Aici se
spune că sunt pentru arierate. Intreținerea acestor drumuri nu se face cu
povești. Imi pare rău - și asta este o bulină neagră pentru direcția tehnică –
că suma pe care noi am discutat-o și era repartizată nu a apărut și la
consilieri. Ea nu se ține pentru mine sau pentru dumneavoastră. Ce secrete
aveți?
Popa Ovidiu:
Aceste sume au fost defalcate pe fiecare activitate în parte și sau găsit la documentația proiectului de hotărâre.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule director, chiar dacă ați pus aceste sume la
modificarea programului de întreținere, trebuia să arătați și aici care este
suma pentru fiecare alocare. Că de asta ne-am bătut capul acolo zile
întregi să repartizăm sumele respective. Nu să le ții în sertar pentru tine
sau pentru mine.
Staier Ioan Dumitru:
Deci aceștia sunt niște bani primiți în 7 octombrie, prin
ordonanță a guvernului. Nu știu de ce ni se ascund aceste lucruri. Domnule
președinte, nu aș vrea să se întâmple ce s-a întâmplat anii trecuți, când am
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alocat și am votat repede 100 de miliarde la drumurile județene, retroactiv.
Aș ruga să ni se prezinte până luna viitoare ...
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, vă rog să mă credeți că nu vreau să se mai
întâmple ce s-a întâmplat în perioada trecută, când eram împreună la
guvernare. Si vă dau cuvântul meu de onoare că o să fim atenți să nu se
mai întâmple acest lucru.
Staier Ioan Dumitru:
Eu v-am rugat doar ca la următoarea ședință să ni se prezinte
și nouă o situație din care să rezulte unde se duc acești bani care vin de la
guvern.
Moloț Mircea Ioan:
Da, domnule consilier, aici aveți dreptate și le atrag încă o dată
atenția compartimentelor tehnice asupra faptului că nu avem secrete față
de nimeni și de nimic și că nu trebuie să le fie lene să multiplice câteva
hârtii, că doar nu o fac pe banii lor! Am repartizat sumele transparent și
vreau să le știe tot județul, nu numai consilierii. Că doar de aceea avem
emisiune în direct, ca toți cetățenii județului Hunedoara să știe unde se duc
fondurile respective. Domnule director, vă retrageți și până ajungem la
punctul diverse să veniți cu sumele pe care le-am repartizat!
Dar în altă ordine de idei, vreau să vă spun că nu am repartizat
bani la nici o comună din cauză că sumele primite pentru întreținerea
drumurilor județene sunt insuficiente, indiferent că sunt bani de la noi, din
bugetul propriu al consiliului județean, sau de la Guvernul României, din
bugetul de stat. Dar repet: mârșăvia pe care a dovedit-o guvernul față de
județul Hunedoara, luându-i 14 milioane într-o săptămână, mi se pare
inacceptabilă. Si cred că aici ar trebui și dumneavoastră, cei din opoziție,
fiindcă la nivel de țară sunteți la guvernare, să le atrageți atenția că și
județul Hunedoara, că este județul cu cele mai întinse rețele de drumuri
județene și comunale și că noi dorim – că de aceea suntem aleși – să le
administrăm ca lumea, iar cetățenii să circule pe ele așa cum se circulă în
orice țară civilizată în secolul XXI și nu să facă tertipuri de genul acesta.
Staier Ioan Dumitru:
Dați-mi voie să vă spun că acest guvern, pe care-l urâți
dumneavoastră atât de mult, ne dă în prag de iarnă pentru consiliul
județean 100 de miliarde. Iar dumneavoastră sunteți nemulțumit și nu ne
spuneți unde merg acești bani. In schimb, faceți comentarii politice.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, încă o dată vă citesc ceea ce spuneau
acești domni, cu atâta nesimțire: suma totală va fi repartizată 65% în mod
egal și nu am comentat la chestia asta; iar 35% se alocă proporțional cu
lungimea drumurilor și ținând cont de analizele de specialitate, însă noi
suntem pe locul patru din coadă. Asta mă deranjează și asta ar trebui să vă
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deranjeze și pe dumneavoastră. Uitați-vă în Monitorul Oficial la sumele
care au fost repartizate și vedeți că suntem al patrulea județ din coadă,
deși suntem județul cu cea mai extinsă rețea de drumuri. Cum să-mi pară
bine? Așa puteau să-mi dea un leu, iar mie să-mi pară bine că mi-au dat
leul. Sigur că o oarecare bucurie există, dar nu ai cum să te bucuri că te
fură, pur și simplu, la vedere. Acești bani ni i-au dat ei, nu eu i-am cerut, și
ei au dat explicații despre cum se împart cele 450 de milioane, nu am cerut
eu.
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte, dumneavoastră vă referiți doar la ce vă
interesează, adică să jigniți guvernul, dar nu și la proiectul nostru de
hotărâre de astăzi. Dar eu nu vreau să facem declarații politice aici. Eu am
ridicat o problemă, îmi dați un răspuns și atât. Nu am nevoie să faceți
conferință de presă PNL în consiliul județean. Vă rog frumos!
Moloț Mircea Ioan:
Domnule Staier, eu nu fac conferință de presă. Ați ridicat o
problemă și încerc să v-o lămuresc. De ce am luat, din 23 milioane alocate
la 1 octombrie, doar 9 milioane în data de 7.
Balint Tiberiu:
Domnule Staier, sunteți consilier vechi și mă miră faptul că
până acum nu ați sesizat că la programul de întreținere a drumurilor –
adică punctul pe care l-ați aprobat mai înainte și pentru care ați votat – nu
se trec drumurile, ci se trec suprafețele și lucrările care se execută. Dacă
vă uitați la punctul anterior, observați acolo toate categoriile de lucrări. Pe
baza acestor categorii de lucrări și a sumelor aferente, se încheie
contractele subsecvente pentru întreținerea drumurilor județene. Nu se
poate prevedea înainte o sumă pentru fiecare dintre aceste drumuri, decât
atunci când se dau comenzile respective pe fiecae întreținere. Spre
exemplu, nu putem să scriem aici că se va repara drumul național TomeștiSteia. Dumneavoastră vă referiți obiectivele de investiții ale consiliului
județean pe drumurile județene, unde se pot aloca sume distincte pe
fiecare obiectiv de investiții, dar nu e obiectul acestui proiect de hotărâre.
Aceste sume venite la rectificarea de la guvern merg pe întreținerea
drumurilor județene și asta vă explica domnul președinte. Iar la această
întreținere a drumurilor județene nu există o sumă alocată din start unui
drum sau altuia. Există covoare bituminoase în suprafață de ... Este total
transparent ceea ce s-a făcut și, față de începutul anului, când am aprobat
programul de întreținere, acum aprobăm modificarea acestuia, la punctul
dinainte. De aceea dumneavoastră nu ați înțeles și există o confuzie în
termeni. Nu se alocă netransparent acești bani și ei nu sunt alocați ca
sumă, pe un anumit drum, ci avem posibilitatea să mai facem x kilometri de
covoare bituminoase sau x kilometri de plombe, acolo unde va fi necesar,
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prin contractele subsecvente. De aceea a apărut această nelămurire și nu
ați înțeles din start despre ce este vorba în proiectul de hotărâre.
Moloț Mircea Ioan:
Ei, a înțeles, stai liniștit!
Staier Ioan Dumitru:
Am înțeles, stați liniștit!
Balint Tiberiu:
Si atunci de ce tot insistați?
Staier Ioan Dumitru:
Pentru că vreau să știu unde merge această sută de miliarde.
Si dacă nu veneau acești bani, cu ce se întrețineau drumurile județene
începând din octombrie?
Balint Tiberiu:
Intrebarea dumneavoastră a fost unde se duc aceste sume? Ei,
acesta este răspunsul: la punctul pe care l-ați aprobat înainte.
Staier Ioan Dumitru:
Acesta este răspunsul dumneavoastră. Bine. Mulțumesc.
(Domnul director Popa Ovidiu a împărțit consilierilor județeni
documentele solicitate anterior, pentru a fi studiate înainte de supunerea la
vot a proiectului de hotărâre)
Staier Ioan Dumitru:
Acum, că am putus să studiem acest document, putem să
votăm ca banii alocați de la guvern să intre în bugetul județului.
Moloț Mircea Ioan:
Uitați-vă și la celălalt punct, să vedeți dacă îi găsiți acolo, da?
Nemaifiind alte intervenții, se supune la vot, pe articole,
proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara prin
Hotărârea Guvernului României nr.855/2014:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, alocate
județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României nr.855/2014, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
Moloț Mircea Ioan:
Sunt convins, domnule Staier, că după ce veți studia lista pe
care v-am dat-o, sunteți la fel de documentat ca și înainte de a o citi.

XXIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în consiliul de
administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate 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.
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 desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Județean Hunedoara ca membru în consiliul de administrație al
Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în consiliul de
administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XXIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării
documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale
consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate, precum și nota de
fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
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 achiziționării
documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale
consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind privind aprobarea
achiziționării documentației tehnico-economice pentru unele obiective de
investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XXV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara, și municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele
Aninoasa și Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării
proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz „GREEN LINE
VALEA JIULUI – VEST”, precum și nota de fundamentare la acesta.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
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Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor
naturale.
Domnul consilier județean 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 modificarea și completarea
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara, și municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele Aninoasa și
Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării proiectului de
dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz „GREEN LINE VALEA JIULUI –
VEST”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara, și municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele
Aninoasa și Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării
proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz „GREEN LINE
VALEA JIULUI – VEST”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XXVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii
unui drum comunal din domeniul public al Comunei Densuș și din
administrarea Consiliului Local al Comunei Densuș, în domeniul public al
Județului Hunedoara și în administrarea 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui drum
comunal din domeniul public al Comunei Densuș și din administrarea
Consiliului Local al Comunei Densuș, în domeniul public al Județului
Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea
transmiterii unui drum comunal din domeniul public al Comunei Densuș și
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din administrarea Consiliului Local al Comunei Densuș, în domeniul public
al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

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

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloț
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan

MCC.
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