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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată  

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 6 noiembrie 2020 
 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.332/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 6 noiembrie 
2020, orele 11,00, în sala de ședințe a Consiliului Județean 
Hunedoara. 
     La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; Arion Viorel, 
Bădin Ion, Bălănesc Doinița Maria, Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian 
Dacian, Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, 
Hangan Pollyanna Hanellore,  Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, 
Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert 
Eugen, Rus Ioan, Suciu Ancuța, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, 
Țambă Alin Adam, Zvîncă Adrian – consilieri  județeni;  Dan Daniel – 
secretarul general al județului. 
     Lipsește de la ședință domnul consilier județean David 
Adrian Nicolae.   
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să vă ridicați pentru intonarea Imnului Național al 
României! 

după intonarea Imnului Național 
    Stimați consilieri județeni, vreau să vă felicit pentru alegerea 
dumneavoastră în această funcție la nivelul județului Hunedoara și sunt 
convins că, pe întreaga legislatură, cu toții dorim același lucru: să 
respectăm promisiunile făcute, să ne onorăm cu demnitate toate 
problemele față de cetățenii județului Hunedoara și față de ceea ce 
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necesită făcut în județul Hunedoara. În același timp, sunt convins că o 
să avem o bună colaborare, fiindcă nu consider că cineva are un 
interes aparte, decât interesul cetățeanului județului Hunedoara. Sper 
că înțelegem cu toții și o să fie un lucru benefic pentru cetățenii 
județului Hunedoara și pentru cei care ne-au trimis aici, ca 
reprezentanți, prin votul pe care l-am primit. Vă mulțumesc! 
    Pentru început, dau cuvântul secretarului general al 
județului, pentru a prezenta Ordinul Prefectului Județului Hunedoara 
nr.659/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului Județean Hunedoara, începând cu data de 
23.10.2020. 
  (Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului dă citire 
Ordinului nr.659/2020 al Prefectului Județului) 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi în sala de ședințe un număr de 21 
consilieri județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean, 
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința 
anterioară. 
    Dan Daniel: 
    In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre 
aprobare procesul verbal încheiat în ședința privind ceremonia de 
constituire a Consiliului Județean Hunedoara din data de 23 octombrie 
2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
 
 
 
 

x 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Depunerea jurământului de către consilierii județeni validați 
care au absentat la ședința privind ceremonia de constituire a 
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Consiliului Județean Hunedoara din data de 23 octombrie 
2020 și de către consilierii județeni validați conform Încheierii 
civile nr.103/CC/2020 a Tribunalului Hunedoara; 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea și organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara 
pe principalele domenii de activitate. 

    Supun la vot proiectul ordinii de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (22). 
 
 
 
 

I. 
 

    Depunerea jurământului de către consilierii județeni validați 
care au absentat la ședința privind ceremonia de constituire a 
Consiliului Județean Hunedoara din data de 23 octombrie 2020 și de 
către consilierii județeni validați conform Încheierii civile 
nr.103/CC/2020 a Tribunalului Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    Îi invit mai întâi să depună jurământul pe cei trei consilieri 
județeni validați, care au absentat la ședința de constituire din 23 
octombrie: domnii Hirghiduși Ion, Coltescu Marin,  și Popa Dorin Ioan!  
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion se deplasează la 
pupitru, pune mâna pe Constituție și Biblie și rostește jurământul; 
semnează jurământul în 2 exemplare, din care unul rămâne la 
consilierul județean și unul la secretarul general al județului, pentru a fi 
legat la dosarul ședinței.  
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât se află în carantină, potrivit art.unic alin.1 din 
Ordonanța de urgență nr.190/2020, domnii consilieri județeni aleși și 
validați Coltescu Marin și Popa Dorin Ioan, care se află în direct cu noi 
și pe care îi putem vedea și pe ecranul instalat în sala de ședințe, vor 
depune jurământul online, urmând să îl semneze la prima ședință la 
care vor putea fi prezenți fizic. 
    Pe ecranul instalat în sala de ședințe se poate vedea cum 
domnii consilieri județeni Coltescu Marin și Popa Dorin Ioan se ridică în 
picioare, pun mâna pe Biblie și Constituție și, în fața camerei, depun 
jurământul. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Vă felicit, domnilor consilieri! Domnii consilieri județeni 
Coltescu Marin și Popa Dorin Ioan urmează să semneze jurământul la 
prima ședință cu prezență fizică. Vă mulțumesc, la revedere, să ne 
vedem cu bine și să fiți sănătoși!. 
    Cei doi consilieri județeni aflați online se deconectează, iar 
ședința continuă în prezența celor 22 consilieri județeni aflați în sală. 
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
prezenta Încheierea Civilă nr.103/2020 a Tribunalului Hunedoara 
privind validarea mandatelor supleanților. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului citește 
Încheierea Tribunalului Hunedoara nr.103/2020.  
    Nistor Laurențiu: 
    În continuare, îi invit să depună jurământul pe cei patru 
supleanți ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Hunedoara: 
Bogdan Sever, Logofătu Daniela Maria,  Socaci Andrei și Șpan Ioan! 
    Domnii consilieri județeni Bogdan Sever, Logofătu Daniela 
Maria, Socaci Andrei și Șpan Ioan se deplasează fiecare la pupitru, pun 
mâna pe Constituție și Biblie și rostesc jurământul; semnează 
jurământul în 2 exemplare, din care unul rămâne la consilierul județean 
și unul la secretarul general al județului, pentru a fi legat la dosarul 
ședinței.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă informez că, în urma depunerii jurământului, numărul 
consilierilor județeni în funcție este 29, iar numărul consilierilor județeni 
prezenți la ședință este 26, număr la care se adaugă președintele 
consiliului județean.  
    Domnul Berbeceanu Traian și-a exprimat refuzul de a 
depune jurământul, aspect ce atrage demisia de drept, conform art.119 
alin.9 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019. Doamna Achim Eufimia 
Graziela și domnul Kiszely Fabius Tiberiu și-au depus demisia din 
calitatea de consilier județean. 
    În temeiul prevederilor art.208, alin.1-3, „consilierii judeţeni 
se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice 
pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 
      Consilierii judeţeni care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la alin.(1) pot constitui un grup prin asociere. 
       Grupul de consilieri judeţeni este condus de un lider, ales 
prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului”. 
    În consecință, vă rugăm să anunțați numele liderilor de 
grup, pentru a fi consemnate în procesul verbal al ședinței. 
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     Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule președinte, din partea grupului de consilieri 
județeni PSD, îl propunem ca lider de grup pe domnul consilier 
județean Ștaier Ioan Dumitru.  
   Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, grupul consilierilor județeni PNL în 
propune pe domnul David Adrian Nicolae ca lider de grup. 
    Ciodaru Dacian Iulian: 
    Grupul Pro România îl propune pe domnul consilier 
județean Adrian Zvîncă. 
    Nistor Laurențiu: 
    PMP?     
    Muzsic Robert Eugen: 
    Suntem doar doi și spuneați că este nevoie de trei pentru 
formarea unui grup. 
    Nistor Laurențiu: 
    Scuzați! Și la USR tot doi sunt.  
    Vă mulțumesc! Vă rog să fie consemnate în procesul verbal 
propunerile făcute și sper ca liderii de grupuri să colaboreze bine. 
    Dau cuvântul secretarului general al județului.  
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.243 alin.1 lit.k din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019, secretarul general al unității 
administrativ-teritoriale „numără voturile şi consemnează rezultatul 
votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv 
preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept 
al acestuia”.  
    Potrivit prevederilor art.38 alin.7 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, în situația 
în care se impune adoptarea hotărârilor prin vot secret, urmează să fiu 
asistat pentru aceste operațiuni de o comisie de numărare a voturilor 
formată din 5 consilieri județeni, care să funcționeze pe toată durata 
mandatului acestui consiliu județean, respectiv în perioada 2020-2024. 
      Nistor Laurențiu: 
      Domnilor consilieri județeni, după modificarea statutului 
administrației publice prin Codul Administrativ, atribuțiile pentru 
numărarea voturilor când votul este secret, revin secretarului general al 
județului. Dar, ca să fim cât mai transparenți, să nu credem că o 
singură persoană numără și votează 30, propunem să alegem o 
comisie formată din cinci membri, care să asiste la numărătoarea 
voturilor pe tot parcursul desfășurării acestei legislaturi. 
    Vă consult dacă sunteți de acord cu numărul de cinci: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27), 
    Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea membrilor 
comisiei de numărare a voturilor!  
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Grupul consilierilor județeni PSD îi propune pentru comisia 
de numărare a voturilor pe domnii consilieri județeni Dunca Victoria 
Alina, Iovănescu Alin Cosmin și Socaci Andrei. 
    Goia Marcel Adrian: 
    Din partea grupului de consilieri județeni PNL, îl propunem 
pe domnul consilier județean Mutulescu Marius. 
    Ciodaru Dacian Iulian: 
    Grupul Pro România îl propune pe domnul consilier 
județean Zvîncă Adrian. 
    Nistor Laurențiu: 
    Supun la vot propunerile pentru comisie, astfel cum au fost 
formulate: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

   Componența comisiei de numărare a voturilor a fost 
aprobată cu 25 voturi pentru și 2 abțineri (Hangan Pollyanna 
Hanellore). 
         Nistor Laurențiu: 
    In urma votului dumneavoastră, componența comisiei de 
numărare a voturilor este următoarea: 
1. Dunca Victoria Alina 
2. Iovănescu Alin Cosmin 
3. Socaci Andrei 
4. Mutulescu Marius 
5. Zvîncă Adrian 

   
 
 
 

II. 

 
    Proiect de hotărâre privind constituirea și organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe 
principalele domenii de activitate. 
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    Nistor Laurențiu: 
    În baza dispozițiilor Codului administrativ, consiliul județean 
constituie și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii 
de activitate. 
    Conform prevederilor art.15 alin.1 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Hunedoara, „domeniile 

de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea 
acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se 
stabilesc de către consiliul județean, prin hotărâre, în funcție de 
specificul activității județului”. 

   Vă propunem organizarea unui număr de 6 comisii de 
specialitate: 

A. Comisia nr.1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
județului, formată din 9 membri; 

B. Comisia nr.2 - Comisia privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, 
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, formată din 
7 membri; 

C. Comisia nr.3 - Comisia pentru servicii publice, societăți și regii 
autonome, turism, formată din 7 membri; 

D. Comisia nr.4 - Comisia pentru activități științifice, educație, culte, 
cultură, sport, tineret, sănătate, protecție socială, formată din 9 
membri; 

E. Comisia nr.5 – Comisia privind cooperarea interinstituțională, 
dezvoltare regională și fonduri europene, formată din 7 membri; 

F. Comisia nr.6 - Comisia juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești, formată 
din 9 membri. 

  Supun aprobării dumneavoastră numărul și denumirea 
acestor comisii, precum și numărul de membri din fiecare comisie: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Nistor Laurențiu: 
    La art.2 urmează, stimați consilieri județeni să stabilim 
componența nominală a fiecărei comisii. Aceasta se va face prin vot 
secret. Vă rog să țineți cont de faptul că urmează să fie validați încă trei 
supleanți – doi din partea PSD și unul din partea PNL - și, de aceea, la 
formularea propunerilor, să rezervați locuri în comisii și pentru aceștia.  
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   Pentru exercitarea votului secret, doamna consilier județean 
Dunca Victoria Alina va da citire numelui și prenumelui fiecărui 
consilier, în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat primește, pe bază 
de semnătură, un singur buletin de vot, pe care sunt trecute propunerile 
formulate de grupurile de consilieri județeni, precum și ștampila cu 
mențiunea „Consiliul Județean Hunedoara VOTAT”.  
     In cabină, exprimarea votului se face prin aplicarea 
ștampilei cu mențiunea „Consiliul Județean Hunedoara VOTAT” în 
chenarul care  cuprinde numele persoanei pe care vrea să o voteze. 
  După exercitarea votului, buletinul de vot se îndoaie astfel 
încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și 
se introduce în urnă, iar ștampila se restituie. 
    In temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor, va  proceda la numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votării, după care va prezenta plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor pentru comisiile de specialitate, 
așa cum au fost stabilite. 
    Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia 1 - Comisia de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, pentru a fi trecute în buletinele 
de vot! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru Comisia 1, grupul PSD propune pe următorii colegi: 
Bălănesc Doinița Maria, Iovănescu Alin Cosmin, Dunca Victoria Alina, 
Bădin Ioan, Suciu Ancuța Elena, Ștefănie Maria. 
    Mutulescu Marius: 
    Din partea grupului PLN îl propunem pentru Comisia 1 pe 
domnul David Adrian Nicolae. 
    Ciodaru Dacian Iulian: 
    Din partea grupului Pro România îl propunem pe domnul 
Zvâncă Adrian. 
    Hangan Pollyanna Hanellore: 
    Din partea USR, Pollyanna Hangan. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului procesul 
verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost exprimate 
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valabil un număr de 27 voturi, iar numărul de voturi exprimat pentru 
fiecare consilier propus este: 

- Bălănesc Doinița Maria – 27 voturi 
- Iovănescu Alin Cosmin – 27 voturi 
- Dunca Victoria Alina – 27 voturi 
- Bădin Ioan – 27 voturi 
- Suciu Ancuța Elena – 27 voturi 
- Ștefănie Maria – 27 voturi 
- David Adrian Nicolae – 27 voturi 
- Zvîncă Adrian 27 voturi 
- Hangan Pollyanna Hanellore – 27 voturi 

    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia 2 - Comisia 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură, pentru a fi trecute în buletinele de vot! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru Comisia nr.2 propunem pe următorii colegi: Bădin 
Ioan, Șpan Ioan, Rus Ioan, Țambă Alin Adam și un loc să fie rezervat 
pentru primul supleant din lista PSD. 
    Mutulescu Marius: 
    Pentru Comisia 2, propunerea noastră este domnul 
consilier Goia Marcel Adrian. 
    Zvîncă Adrian: 
    Propunerea Pro România este domnul Coltescu Marin. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului procesul 
verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost exprimate 
valabil un număr de 27 voturi, iar numărul de voturi exprimat pentru 
fiecare consilier propus este: 

- Bădin Ioan – 27 voturi 
- Coltescu Marin – 27 voturi 
- Șpan Ioan – 27 voturi 
- Rus Ioan – 27 voturi pentru 
- Țambă alin Adam – 27 voturi 
- Goia Marcel Adrian – 27 voturi 
- Supleant PSD – 26 voturi 
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      Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia 3 - Comisia 
pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism, pentru a fi 
trecute în buletinele de vot! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    La Comisia 3 propunem pe următorii colegi: Iovănescu Alin 
Cosmin, Bogdan Sever, Rus Ioan, Dunca Victoria Alina, Chiș 
Alexandru. 
    Arion Viorel: 
    Din partea PMP propunem pentru Comisia e pe domnul 
Muzsic Robert Eugen. 
    Mutulescu Marius: 
    Pentru Comisia 3, propunerea noastră este Logofătu 
Daniela Maria. 
    Hangan Pollyanna Hanellore: 
    Și USR are o propunere pentru Comisia 3: Micula Dacian 
Claudiu. Mulțumesc frumos! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, dacă am hotărât că facem comisie din 
șapte … 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, să ne obișnuim: când președintele vă dă 
cuvântul, atunci vorbiți! Și este valabil de astăzi, din prima ședință. 
Sigur că fiecare dintre dumneavoastră apasă butonul sau ridică mâna 
când vrea să ia cuvântul. Eu vă propun, domnilor consilieri, să fim 
foarte deschiși, este o propunere a doamnei consilier, să o trecem pe 
buletinul de vot și, în conformitate cu numărul de membri aprobat 
anterior, o persoană va dispărea de pe buletinul de vot prin tăiere sau 
nu puneți ștampila de vot pe o persoană, care doriți dumneavoastră. 
Dar trebuie, dragi colegi, să înțelegem că rămân doar șapte. Uite:  
democrație totală la consiliul județean! 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului procesul 
verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost exprimate 
valabil un număr de 26 voturi, un vot fiind nul, iar numărul de voturi 
exprimat pentru fiecare consilier propus este: 

- Muzsic Robert Eugen – 26 voturi 
- Bogdan Sever – 26 voturi 
- Chiș Alexandru – 26 voturi 
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- Rus Ioan – 25 voturi 
- Logofătu Daniela Maria – 25 voturi 
- Dunca Victoria Alina – 24 voturi 
- Iovănescu Alin Cosmin – 23 voturi 
- Micula Dacian Claudiu – 6 voturi 

    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia 4 - Comisia 
pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, 
sănătate, protecție socială, pentru a fi trecute în buletinele de vot! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
   La Comisia 4 propunem pe următorii: Ștefănie Maria, 
Hirghiduși Ion, Țambă Alin Adam, Ivăniși Maria, Socaci Andrei și un loc 
rezervat pentru cel de-al doilea supleant din lista PSD. 
    Mutulescu Marius: 
    La Comisia 4 îi propunem pe Popa Dorin Ioan și Mate 
Marta. 
    Zvîncă Adrian: 
    Propunerea Pro România pentru Comisia 4 este Ciodaru 
Dacian Iulian. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului procesul 
verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost exprimate 
valabil un număr de 27 voturi, iar numărul de voturi exprimat pentru 
fiecare consilier propus este: 

- Hirghiduși Ion – 27 
- Țambă Alin Adam – 27 voturi 
- Ivăniși Maria – 27 voturi 
- Socaci Andrei – 27 voturi 
- Popa Ioan Dorin – 27 voturi  
- Mate Marta – 27 voturi 
- Ciodaru Dacian Iulian – 27 voturi 
- Ștefănie Maria – 26 voturi 
- Supleant PSD – 25 voturi 

    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia 5 – Comisia 
privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și fonduri 
europene, pentru a fi trecute în buletinele de vot! 
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  Ștaier Ioan Dumitru: 
    Grupul PSD propune pe următorii: Hirghiduși Ion, Chiș 
Alexandru, Ivăniși Maria, Ștaier Ioan Dumitru, un loc pentru primul 
supleant din lista PSD. 
    Goia Marcel Adrian: 
    Din partea PNL, îl propun pentru Comisia 5, pe domnul 
Mutulescu Marius. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Din partea USR, mă autopropun pe mine: Dacian Micula. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului procesul 
verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost exprimate 
valabil un număr de 27 voturi, iar numărul de voturi exprimat pentru 
fiecare consilier propus este: 

- Hirghiduși Ion – 27 voturi 
- Mutulescu Marius – 27 voturi 
- Ștaier Ioan Dumitru – 27 voturi 
- Chiș Alexandru – 27 voturi 
- Ivăniși Maria – 27 voturi 
- Micula Dacian Claudiu – 27 voturi 
- Supleant PSD – 25 voturi 

    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia 6 - Comisia 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești, pentru a fi trecute în buletinele de vot! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Propunem pe următorii: Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, 
Socaci Andrei, Bălănesc Doinița Maria, Bogdan Sever, un loc rezervat 
pentru al doilea supleant din lista PSD. 
    Mutulescu Marius: 
    Grupul consilierilor PNL va face propunerea în ședința 
următoare, întrucât colegul pe care dorim să-l propunem încă nu a 
depus jurământul. Deci ne rezervăm dreptul de a face propunerea data 
viitoare. Avem un loc rezervat și o să-l nominalizăm după ce colegul 
nostru Bârea va depune jurământul. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule secretar? 
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    Dan Daniel: 
    Propunerea dumneavoastră este pentru consilierul care va 
depune jurământul. Și e o propunere pertinentă. E nominalizat ca și 
funcție și ca poziție. Și asta ar fi o propunere corectă, pe care o 
consemnăm; vă este rezervat locul, nu trebuie numele și prenumele. 
Știm cine e supleantul. 
    Nistor Laurențiu: 
    Pentru domnul consilier care va depune jurământul la 
următoarea ședință sau când va putea fi prezent, rămâne rezervat 
locul. 
    Mutulescu Marius: 
    Mulțumesc! 
    Zvîncă Adrian: 
    Propunerea Pro România pentru Comisia 6 este domnul 
Dorin Gligor. 
    Nistor Laurențiu: 
    Acum să nu credeți că trece neobservat că vă hotărâți una 
astăzi și alta spuneți. Dar trebuie să o spunem de la început, fiindcă am 
luat legătura cu fiecare grup în parte. Nu propune președintele sau 
PSD, dar dacă vrem doar să întoarcem sau să stricăm buletinele de 
vot, eu vă felicit! 
    Zvîncă Adrian: 
    Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți! este un for de 
dezbateri și putem să luăm în dezbatere orice opțiune. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, am mai spus-o și o repet: când dorești 
să iei cuvântul, nu vorbești peste președinte, cum nici președintele nu 
vă întrerupe pe nici unul, că așa-i corect! Hai să ne respectăm! 
Vorbeam eu și dumneavoastră imediat ați intervenit. Eu vă spuneam că 
s-a discutat cu toate grupurile în parte și s-a stabilit cine face parte din 
comisii. Dar nu e nici o problemă! Este un exercițiu democratic și-l 
respectăm. Mulțumesc. 
     Muzsic Robert: 
    Din partea Partidului Mișcarea Populară, pentru Comisia 6 îl 
propun pe domnul Viorel Arion.  
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea voturilor și 
consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului procesul 
verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost exprimate 
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valabil un număr de 27 voturi, iar numărul de voturi exprimat pentru 
fiecare consilier propus este: 

- Suciu Ancuța Elena – 27 voturi 
- Șpan Ioan – 27 voturi 
- Socaci Andrei – 27 voturi 
- Bălănesc Doinița Maria – 27 voturi 
- Bogdan Sever – 27 voturi 
- Gligor Dorin Oliviu – 27 voturi 
- Arion Viorel – 27 voturi 
- Supleant PNL – 27 voturi 
- Supleant PSD 25 voturi 

      Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, componența comisiilor fiind astfel stabilită, a 
fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Art.3 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    S-a adoptat cu unanimitate de voturi (27). 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, după ce încheiem ședința, rog cele 6 comisii 
de specialitate să vă retrageți și să alegeți conducerea fiecărei comisii. 
Pentru asta, îl rog pe domnul secretar să facă câteva precizări. 
    Dan Daniel: 
    Comisiile de specialitate au fost votate, s-au stabilit 
membrii. În cadrul comisiei, dumneavoastră aveți obligația să vă 
desemnați președintele și secretarul. In situația noastră avem și 
vicepreședinte sau putem să-l numim locțiitor de președinte. Sunt 
situații când președintele nu poate participa. Președintele are niște 
obligații foarte clare stipulate în lege și atunci cu locțiitorul, 
vicepreședintele cum îl denumim noi, comisia poate să funcționeze, se 
poate întruni. Comisiile din care faceți parte sunt foarte importante, 
pentru că dau aviz consultativ la proiectele de hotărâre. Întotdeauna la 
comisii ajung aceste proiecte și trebuie avizate de dumneavoastră, 
favorabil sau nefavorabil. După ce vă alegeți președintele, locțiitorul 
sau vicepreședintele, secretarul, aceste procese verbale mi le înaintați 
mie, pentru că începând de luni vom funcționa cu aceste comisii. 
Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu, stimați consilieri județeni, și vă 
informez că luni, 9 noiembrie, vom avea o ședință extraordinară. La 
orele 10,00 se vor întruni comisiile de specialitate, iar la orele 11,00 
plenul consiliului județean. Având în vedere starea de pandemie și 
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înrăutățire continuă a acesteia vă anunț că această ședință va avea loc 
online. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră aveți o tabletă, 
aveți un telefon, aveți ceva, deci ședința se va desfășura online, ca să 
nu creăm și alte probleme.  
    Vă informez, de asemenea, că în cel mai scurt timp, fiecare 
dintre consilierii județeni va primi o tabletă și un telefon. Să nu vă faceți 
probleme, pentru că aveți pe telefon timp maxim ca să consultați 
cetățenii cu toate problemele județului. Nu limităm timpul. În ce privește 
tableta, sperăm să o găsim pe cea mai bună, să o folosiți în așa fel 
încât aveți posibilitatea să răspundeți prezent la toate solicitările.  
    Deocamdată nu putem spune – nici eu, nici dumneavoastră 
– cât va dura această perioadă de ședințe online. Sperăm să fie cât 
mai scurtă, dar v-aș ruga să fiți pregătiți pe luni pentru ședințele de 
comisii și de plen. Staff-ul tehnic o să vă transmită fiecăruia link-ul cu 
care puteți intra. Nu vă faceți probleme, o să-l primiți cu ceva timp 
înainte de ședință, în așa fel încât să vă puteți conecta. Dar rugămintea 
mea este să vă conectați puțin mai devreme de orele 11,00, ca să știm 
cine este prezent și dacă avem cvorum pentru ședință. 
    Vă mulțumesc pentru prezență și declar închise lucrările 
ședinței de astăzi. Spor la treabă, Doamne-ajută! 
 
 
     
    PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor 
         SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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