
1 
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa privind ceremonia de constituire 

a Consiliului Judeţean Hunedoara din data de  
23 octombrie 2020 

 
 
 
    Dan Daniel: 
    Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Județean Hunedoara! Urmează 
intonarea Imnului Național. 

(după intonarea Imnului Național) 
   Dan Daniel: 
  Stimate domnule prefect, Călin Petru Marian, 
  Stimate domnule președinte în funcție, Mircea Flaviu 
Bobora, stimate domnule președinte ales, Laurențiu Nistor, 
    Stimate doamne și domni consilieri, Excelențele 
dumneavoastră reprezentanți ai cultelor religioase din județ, stimați 
invitați, 
    am onoarea să vă salut în preambulul aceste ședințe 
privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Hunedoara, 
ședință care are un profund caracter politic și administrativ pentru 
județul Hunedoara. 
    Înainte de începerea ședinței, voi proceda la efectuare 
apelului nominal al președintelui consiliului județean  ales,  al cărui 
mandat a fost validat de Tribunalul Hunedoara, și al consilierilor 
județeni aleși, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul 
Hunedoara. 

(după apelul nominal) 
    Dan Daniel: 
    Dau cuvântul domnului Prefect al Județului Hunedoara, 
pentru a deschide lucrările ședinței. 
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    Călin Petru Marian: 
    Stimate domnule președinte în funcție, Mircea Flaviu 
Bobora, stimate domnule președinte ales, Laurențiu Nistor, 
    Stimate doamne și domni consilieri, Excelențele 
dumneavoastră, reprezentanți ai cultelor religioase din județ, stimați 
invitați, 
    Vă informez că scopul acestei ședințe, convocate prin 
Ordinul Prefectului nr.580/2020, este constituirea Consiliului Județean 
Hunedoara, ca urmare a alegerilor autorităților publice locale din 
27.09.2020. 
    În urma acestora a fost ales Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, al cărui mandat a fost validat de Tribunalul 
Hunedoara și au fost aleși un număr de 32 consilieri județeni, din care 
au fost validați de Tribunalul Hunedoara un număr de 28 consilieri 
județeni, astfel încât sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.116 
alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv au fost validate un 
număr de mandate de consilier județean mai mare decât primul număr 
natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului 
județean stabilit potrivit art.171 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
    De asemenea, vă informez că la ședința privind ceremonia 
de constituire a Consiliului județean Hunedoara sunt prezenți 
Președintele ales și validat al Consiliului Județean Hunedoara, 24 
consilieri județeni aleși și validați și sunt absenți 4 consilieri județeni 
aleși și validați.     
    Mai participă la această ceremonie și un număr de 
aproximativ 40 de invitați și reprezentanți ai mass-media. 
    În conformitate cu prevederile art.116 alin.(4) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, ședința privind ceremonia de constituire va fi condusă în 
continuare de cel mai în vârstă consilier județean al cărui mandat a fost 
validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri județeni ale căror 
mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel 
mai în vârstă consilier județean este domnul Ștaier Ioan Dumitru, 
născut la data de 14.10.1950, iar cei mai tineri consilieri județeni sunt 
domnii Țambă Alin Adam, născut la data de 29.03.1989, și Ciodaru 
Iulian Dacian, născut la data de 10.08.1982. Îl invităm pe domnul Ștaier 
Ioan Dumitru să preia conducerea ședinței! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Bună ziua! În primul rând, doresc să vă transmit și eu un 
călduros salul din partea prezidiului acestei ședințe 
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    În calitate de președinte de ședință, îl rog pe domnul Dan 
Daniel, secretarul general al județului Hunedoara, să prezinte 
Încheierea nr.93/2020 pronunțată de Tribunalul Hunedoara, prin care 
sunt validate mandatele consilierilor județeni! 
    Dan Daniel, secretarul general al județului,  prezintă 
Încheierea Tribunalului Hunedoara nr.93/2020 privind validarea 
mandatelor de consilieri județeni. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Mulțumesc, domnule secretar general! 
    Doamnelor și domnilor consilieri județeni validați, vă propun 
următoarea ordine de zi: 
    1. Depunerea jurământului de către consilierii județeni aleși, 
ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Hunedoara; 
    2. Depunerea jurământului de către președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, al cărui mandat a fost validat de Tribunalul 
Hunedoara. 
    Doamnelor și domnilor, în conformitate cu primul punct din 
ordinea de zi, consilierii județeni declarați aleși, ale căror mandate au 
fost validate și sunt prezenți, sunt invitați să depună jurământul! În 
consecință, dau cuvântul domnului consilier județean Țambă Alin 
Adam, care să efectueze apelul nominal în vederea depunerii 
jurământului. 
    Domnul consilier județean Țambă Alin Adam procedează la 
citirea listei consilierilor validați, în ordine alfabetică. Aceștia se 
deplasează la pupitru, unde rostesc și semnează jurământul în două 
exemplare, din care unul rămâne la dosarul ședinței. 
 

Nr.crt. Numele și prenumele 

1.  Doamna Achim Eufimia Graziela 

2.  Domnul Arion Viorel 

3.  Domnul Bădin Ion 

4.  Doamna Bălănesc Doinița Maria 

5.  Domnul Chiș Alexandru 

6.  Domnul Ciodaru Iulian Dacian 

7.  Domnul David Adrian Nicolae 

8.  Doamna Dunca Victoria Alina 

9.  Domnul Gligor Dorin Oliviu 

10.  Domnul Goia Marcel Adrian 

11.  Doamna Hangan Pollyanna Hanellore 

12.  Domnul Iovănescu Alin Cosmin 

13.  Doamna Ivăniși Maria 

14.  Domnul Kiszely Fabius Tiberiu 

15.  Doamna Mate Marta 
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16.  Domnul Micula Dacian Claudiu 

17.  Domnul Mutulescu Marius 

18.  Domnul Muzsic Robert Eugen 

19.  Domnul Rus Ioan 

20.  Doamna Suciu Ancuța Elena 

21.  Domnul Ștaier Ioan Dumitru 

22.  Doamna Ștefănie Maria 

23.  Domnul Țambă Alin Adam 

24.  Domnul Zvîncă Adrian 

 
      Ștaier Ioan Dumitru: 
    Cu acestea, cei 24 consilieri județeni prezenți astăzi au 
depus jurământul. Ceilalți consilieri județeni vor depune jurământul în 
următoarea ședință a consiliului județean. 
    La punctul 2 din ordinea de zi, urmează depunerea 
jurământului de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, 
domnul Nistor Laurențiu, al cărui mandat a fost validat de Tribunalul 
Hunedoara. Dau cuvântul domnului secretar general al județului pentru 
a prezenta încheierea tribunalului privind validarea președintelui. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului,  citește 
Încheierea Tribunalului Hunedoara nr.92/2020 privind validarea 
președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Îl invit pe domnul Nistor Laurențiu, președintele ales al 
Consiliului Județean Hunedoara, al cărui mandat a fost validat, să 
depună și să semneze jurământul! 
    Are loc depunerea și semnarea jurământului în 2 
exemplare, din care unul rămâne la dosarul ședinței. 
    Secretarul general al județului înmânează eșarfa 
Președintelui Consiliului Județean Hunedoara și îl invită să ia loc la 
prezidiu. 
    Domnul Ștaier Ioan Dumitru dă cuvântul Președintelui 
Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Preasfinția Voastră,  
    Distinși reprezentanți ai cultelor,  
    Domnule prefect,  
    Doamnelor și domnilor parlamentari, 
    Doamnelor și domnilor consilieri județeni,  
    Stimați invitați,  
  Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa 
la această ceremonie, care – deși are loc în condiții speciale – este un 
eveniment de referință pentru județul Hunedoara.  
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    Mandatul de președinte, pe care l-am primit, este o mare 
responsabilitate, pe care sunt pregătit s-o onorez prin fapte care să 
demonstreze că județul Hunedoara a făcut alegerea înțeleaptă. Nu mă 
voi abate de la programul prezentat, nu voi uita nici promisiunile făcute. 
    Al doilea gând se îndreaptă către colegii mei, care au 
condus Consiliul Județean Hunedoara în mandatul care s-a încheiat, 
respectiv președintele consiliului județean, Mircea Bobora, 
vicepreședinții Daniel Andronache și Sorin Vasilescu, administratorul 
public Costel Avram. Le mulțumesc pentru că lasă în urmă un județ 
repornit, pus pe o traiectorie corectă de dezvoltare. Hunedoara 
puternică nu a fost doar un slogan în 2016, iar rezultatele echipei de la 
conducere au fost apreciate corect de hunedoreni. 
    Mulțumesc și consilierilor județeni, care prin votul lor au 
susținut proiectele de dezvoltare în sănătate, infrastructură, turism, 
patrimoniu, dar și pentru sprijinul acordat cultelor religioase, în 
educație, cultură, activități sportive și de tineret din județ. 
    Pe cei care astăzi au devenit consilieri județeni îi felicit li, 
dacă îmi este permis, le împărtășesc un gând: în tot ceea ce vom face 
în următorii ani, trebuie să se regăsească interesul cetățeanului care 
ne-a votat! Fiți constructivi și veți vedea că ușa președintelui va fi 
deschisă mereu!  
    Sunt președintele tuturor hunedorenilor, sunt partenerul 
tuturor primarilor, indiferent de culoarea politică. Cei care nu mă 
cunoașteți, vă doresc să descoperiți că sunt în așa fel cum vă spun! 
Administrația, în slujba căreia sunt de peste 30 de ani, trebuie să aibă 
ca finalitate crearea condițiilor mai bune pentru oameni. Așadar, voi 
acționa pentru o dezvoltare echilibrată în județul Hunedoara. Nu lăsăm 
și nu vom lăsa pe nimeni în urmă. 
    Stimați invitați, aveți în fața voastră un om hotărât, cu 
putere de muncă, susținut de hunedoreni și încurajat de o echipă 
performantă. Traversăm o perioadă care pune la grea încercare 
întreaga societate, dar stă în puterea noastră să nu ne lăsăm copleșiți 
de ceea ce este. De aceea vă chem alături de mine, să privim spre 
viitor cu încredere și optimism. 
    Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc familiei mele, care a 
fost alături de mine și m-a susținut în tot ceea ce am întreprins în 
această perioadă, vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor 
prezenți astăzi aici și nu numai, tuturor cetățenilor județului Hunedoara. 
    Așa să-mi ajute Dumnezeu! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Vă  mulțumim, domnule președinte! Încă o dată vă felicit și 
vă invit să luați loc în prezidiu! 
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    Nistor Laurențiu: 
    Înainte de a lua loc, mulțumesc de invitație!, vreau să 
mulțumesc încă o dată colegilor mei: domnul președinte Mircea 
Bobora, domnii vicepreședinți Daniel Andronache și Sorin Vasilescu, 
domnul administrator public Costel Avram. Din partea mea și a 
colegilor care ne-am ocupat de acest eveniment, vă rugăm să primiți o 
mică atenție, care să vă aducă aminte că am fost și vom rămâne 
prieteni și vom face tot ce este posibil pentru ca cetățenii din județul 
Hunedoara să simtă că, într-adevăr, ne zbatem pentru ei. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Vă mulțumim, domnule președinte! 
   In continuare dau cuvântul domnului Dan Daniel, secretarul 
general al județului. 
    Dan Daniel: 
    Doamnelor și domnilor consilieri județeni, dați-mi voie să vă 
fac cunoscute următoarele: 
    In conformitate cu art.171 din Codul administrativ, prin ordin 
al prefectului, a fost stabilit pentru Consiliul Județean Hunedoara un 
număr de 32 consilieri județeni.  
    Numărul de consilieri județeni validați de Tribunalul 
Hunedoara a fost 28, iar 4 consilieri aleși au renunțat la mandat în 
condițiile art.115 alin.(1) din Codul administrativ. 
    Au fost prezenți la ședința de constituire Președintele 
Consiliului Județean Hunedoara  și un număr de 24 consilieri județeni, 
au absentat motivat 4 consilieri județeni. Au depus jurământul 
Președintele Consiliului Județean Hunedoara și un număr de 24 
consilieri județeni. 
    In locul celor 4 consilieri declarați aleși și care au renunțat 
la mandat, urmează să fie validați 4 supleanți, care vor depune 
jurământul în prima ședință a Consiliului Județean Hunedoara.  
    De asemenea, vă informez că, în mapele pe care le-ați 
primit, v-au fost puse la dispoziție și reglementările Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afacere, precum 
și cele din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, referitoare 
la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, 
prezentări obligatorii pentru dumneavoastră. 
    Vă mulțumesc! 
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    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările ședinței 
privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Hunedoara și 
vă mulțumesc tuturor pentru participare. 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
       Ioan Dumitru Ștaier  SECRETAR GENERAL 
            AL JUDEȚULUI, 
          Daniel Dan 


