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     La ședință sunt prezenți: Nistor Laurențiu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Bobora Mircea Flaviu și Vasilescu Sorin 
Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; Andronache 
Daniel-Costel, Antal Liviu-Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița-
Maria, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Circo Aurel-Vasile, 
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eduard,  Gherman Petre 
Lucian, Gligor Dorin-Oliviu, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, 
Iovănescu Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan-Adrian, Mârza 
Florin, Popa Mircea-Marcel, Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Rus 
Lucian-Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța-Elena, Simon Ionuț-Lucian, 
Staier Ioan-Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu. 
    Lipsește de la ședință doamna consilier Frânc Oana-
Elisabeta. 
    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 Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 

   Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.49 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
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Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 32 consilieri,  potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
    Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 29 noiembrie 2016. Aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal 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 observații, vă supun spre aprobare procesul 
verbal încheiat în ședința ordinară din 29 noiembrie 2016: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32).  
 
 
 

x 
 
 

    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de 
zi, așa cum a fost publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de 
interes județean; 
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- 
teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
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adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în 
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 
împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum 
și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015 cu 
modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală, pe anul 2016; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.7/2016 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul 
bugetar 2016; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale a 
Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital Hunedoara 
începând cu data de 1 ianuarie 2017; 
7. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocoalelor de predare-primire 
a investițiilor ”Extinderea Stației de epurare a apei Dănuțoni, Valea Jiului” 
și ”Reabilitarea Stației de tratare Valea de Pești și a Captării Lazăru”; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Crucea Roșie Română, Filiala 
Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes public județean; 
9. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Programului de lucrări de  
întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016; 

     In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați completarea ordinii de zi cu 
încă două proiecte de hotărâre: 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor 
Muzical din România în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
public județean; 
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului 
Hunedoara în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Vest pentru managementul situațiilor de urgență - 
,,ADIVEST” 

    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
           Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi propusă? 
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    Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi cu 
completarea propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi astfel completată a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi (32). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2016. 
    Nistor Laurențiu: 
    Conform art.28 din Ordonanţa Guvernului cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 nr.86/2016 şi adresei  
Administraţiei finanţelor publice a Județului Hunedoara, se rectifică 
bugetul propriu al Judeţului Hunedoara cu suma de + 9.253,00 mii lei. 
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială comunică rectificarea 
bugetului propriu al Județului Hunedoara  pe anul 2016, cu suma de 
+3.407,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
    Se alocă pentru învățământul special suma de 915,80 mii lei, 
pentru programul fructe în școli suma de 77 mii lei, pentru protecția 
copilului suma de 6.220 mii lei, pentru Spitalul Județean de Urgență Deva 
suma de 2.500 mii lei, pentru Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 
suma de 630 mii lei, pentru întreținere drumuri județene suma de 2.251 
mii lei, pentru plata cotizației către Asociația Salvital suma de 690,56 mii 
lei, pentru asocieri suma de 16 mii lei, iar pentru înlocuirea centralelor 
termice din sediul consiliului județean suma de 200 mii lei. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
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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 
2016: 
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propune rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale 
următoarelor instituții: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Rudolf 
Steiner“ Hunedoara cu suma de + 80,40 mii lei; Liceul Tehnologic „Ovid 
Densuşianu” Călan cu suma de  + 23,00 mii lei; Centrul de Resurse și 
Asistență Educațională Hunedoara cu suma de + 352,10 mii lei;  Centrul 
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de Pedagogie Curativă Simeria  cu suma de + 460,30 mii lei; Colegiul 
Tehnic „ Dimitrie Leonida ” Petroșani cu suma de + 7,50 mii lei; Școala  
Gimnazială “ I.G.Duca “ Petroșani cu suma de  - 7,50 mii lei; Teatrul 
Dramatic „ I.D.Sîrbu “ Petroșani  cu suma de + 22,85 mii lei și Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara  cu suma 
de + 6.220,00 mii lei. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Suciu Ancuța Elena 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 2016 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2016 ale spitalelor de interes județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propun următoarele rectificări: + 6.500,00 mii lei la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Deva, respectiv suma de + 4.000,00 mii lei din 
venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de 
sănătate și suma de + 2.500,00 mii lei reprezentând subvenții din bugetul 
județului pentru finanțarea cheltuielilor curente, și + 630,00 mii lei 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, reprezentând subvenții din 
bugetul județului pentru finanțarea cheltuielilor curente.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Suciu Ancuța Elena 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 2016 ale 
spitalelor de interes județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 
și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propune  repartizarea sumei de 3.071,00 mii lei pe unități 
administrativ-teritoriale, astfel cum au fost nominalizate în anexa la 
proiectul de hotărâre. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
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conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă aportul 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.  
     Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena 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 repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de 
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea 
ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016: 
    Doamna consilier Bălănesc Doinița-Maria nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31.  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 
și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.7/2016 privind aprobarea plății unor 
cotizații pentru anul bugetar 2016. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propune alocarea sumei de 691.124 lei către Asociația 
Salvital Hunedoara, sumă reprezentând diferența de contribuție pe anul 
2016 și debitul restant din anii anteriori. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
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buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă aportul 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.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Mârza Florin: 
    Eu sunt de acord; este o obligație asumată și ea trebuie să fie 
respectată. Dar pentru viitor aș dori ca până la ședința următoare să ne 
fie pusă la dispoziție o execuție pe un an a bugetului acestei activități. 
Probabil că ea era foarte utilă în contextul în care s-a inițiat. După 
părerea mea, acum, când SMURD are o acoperire și o dezvoltare așa 
cum trebuie să fie un serviciu de urgență și de salvare, nu știu dacă 
această activitate, pe cre noi o finanțăm, mai trebuie să continue în 
această formă. Si atunci, în baza numărul de intervenții a costurilor și a 
inechităților care înțeleg că sunt pe salarizare între colegi care intevin în 
aceleași condiții, va trebui să luăm o hotărâre pentru perioada următoare. 
Mulțumesc.    
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc, domnule consilier Mârza și aveți dreptate. Aș 
vrea să fac doar o singură precizare. Din păcate, nu vreau să mă întorc 
în urmă, dar din 2012 nu a mai fost plătită cotizația consiliului județean 
către Salvital. Acum am plătit pe anul 2016 și sperăm că la prima ședință 
putem introduce pe urdinea de zi un punct la care să discutăm această 
activitate. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.7/2016 privind aprobarea 
plății unor cotizații pentru anul bugetar 2016: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.7/2016 privind aprobarea 
plății unor cotizații pentru anul bugetar 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării 
contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către Asociația 
Salvital Hunedoara începând cu data de 1 ianuarie 2017. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propune majorarea contribuției anuale către Asociația 
Salvital Hunedoara în vederea finanțării cheltuielilor de organizare, 
funcționare și dezvoltare a acesteia și a Serviciului Mobil de Urgență, 
Resuscitare și Descarcerare al Județului Hunedoara de la 2 lei/locuitor al 
județului/an, la 3 lei/locuitor al județului/an, începând cu data de 1 
ianuarie 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Hodor Petru prezintă aportul 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.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena 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 majorării contribuției 
anuale a Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital 
Hunedoara începând cu data de 1 ianuarie 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către 
Asociația Salvital Hunedoara începând cu data de 1 ianuarie 2017, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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VII. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
Protocoalelor de predare-primire a investițiilor ”Extinderea Stației de 
epurare a apei Dănuțoni, Valea Jiului” și ”Reabilitarea Stației de tratare 
Valea de Pești și a Captării Lazăru”. 
  Nistor Laurențiu: 
    Proiectul are ca obiect preluarea în patrimoniul public al 
județului a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării celor două investiții 
importante realizate de către S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroșani din fonduri publice și fonduri europene nerambursabile prin 
Programul Operațional Sectorial Mediu. 
      Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Andronache Daniel Costel 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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Mârza Florin: 
    Am pus întrebare în comisie și cineva mi-a certificat acest 
lucru. Dar aș vrea să pun și în plen aceeași întrebare. Aceste investiții au 
fost realizate conform proiectelor, sunt funcționale și îndeplinesc toate 
cerințele de finanțare? Imi certifică cineva acest lucru. 
    Nistor Laurențiu: 
    Da. Vă certific eu. 
    Mârza Florin: 
    Bine. Vă mulțumesc. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind privind însușirea Protocoalelor de 
predare-primire a investițiilor ”Extinderea Stației de epurare a apei 
Dănuțoni, Valea Jiului” și ”Reabilitarea Stației de tratare Valea de Pești și 
a Captării Lazăru”: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind privind însușirea 
Protocoalelor de predare-primire a investițiilor ”Extinderea Stației de 
epurare a apei Dănuțoni, Valea Jiului” și ”Reabilitarea Stației de tratare 
Valea de Pești și a Captării Lazăru”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Crucea 
Roșie Română, Filiala Județului Hunedoara în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes public județean. 
    Nistor Laurențiu: 

   Se propune asocierea cu Crucea Roşie Română, Filiala 
Judeţului Hunedoara, în vederea realizării în comun a proiectului: „Copii 
abandonaţi şi bunici uitaţi”, precum și alocarea sumei de 5.000 lei la 
bugetul acţiunii. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Hodor Petru prezintă aportul 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.  
     Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena 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 asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Crucea Roșie 
Română, Filiala Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a 
unui proiect de interes public județean: 
 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Crucea Roșie Română, Filiala Județului Hunedoara, în vederea realizării 
în comun a unui proiect de interes public județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 

IX. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind  modificarea  
Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri 
judeţene, pe anul 2016. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propune suplimentarea Programului de lucrări de 
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2016 cu suma 
de 2.251.000  lei. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Andronache Daniel Costel 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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
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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 Programului de 
lucrări de  întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 
2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind  modificarea 
Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri 
judeţene, pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Uniunea 
Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes public județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Se propune asocierea în vederea realizării în comun a 
Concertului de colinde  „COLIND DIN SUFLET DE ROMÂN” care se va 
desfăşura în data de 19 decembrie 2016, în sala Teatrului de Artă din 
Deva,  precum și alocarea sumei de 10.000 lei la bugetul acţiunii. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Hodor Petru prezintă aportul 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.  
     Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena 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 asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Uniunea Artiștilor 
Interpreți de Folclor Muzical din România în vederea realizării în comun a 
unui proiect de interes public județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes public județean, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

XI. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru managementul situațiilor de 
urgență - ,,ADIVEST”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Suciu Ancuța Elena 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 desemnarea reprezentantului 
Județului Hunedoara în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Vest pentru managementul situațiilor de urgență - 
,,ADIVEST”: 
    Nistor Laurențiu: 
  Primele două articole ale proiectului de hotărâre se vor 
adopta prin vot secret.  
   La art.1 veți primi buletinele de vot pentru revocarea 
reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea generală.    
    Se procedează la exercitarea votului secret, după care se 
trece la numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal. Domnul 
consilier Staier Ioan Dumitru prezintă procesul verbal de numărare a 
voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil 32 voturi, din care 
31 pentru revocarea domnului Joițoiu Cosmin. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Nistor Laurențiu: 
    la art.2 urmează să desemnăm noul reprezentant al județului 
Hunedoara în Adunare generală a Asociației ADIVEST. Vă rog să faceți 
propuneri, pentru a fi înscrise în buletinele de vot. Aveți cuvântul, 
domnule consilier Rus. 
    Rus Lucian: 
    Il propun pe domnul doctor Ioan Demeter. 
    După completarea buletinelor de vot, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. Din acesta rezultă că au fost exprimate 
valabil un număr de 32 voturi, din care pentru 29 pentru desemnarea 
domnului Ioan Demeter ca reprezentatnt al județului Hunedoara în 
Adunarea generală a ADIVEST. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
   Nistor Laurențiu: 
   Ultimele două articole se aprobă prin vot deschis: 
    Domnii consilieri Berjinariu Valeriu, Gligor Dorin Oliviu, 
Magheru Dan Adrian și Simon Ionuț-Lucian au părăsit sala de ședințe, 
astfel încât numărul voturilor exprimate în continuare este 28. 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 

x 
 
  Nistor Laurențiu: 
    Dragi colegi, punctul diverse. Dacă doriți să vă înscrieți la 
cuvânt? Domnul consilier Toma, vă ascultăm. 
    Toma Florian: 
    Vă mulțumesc, domnule președinte. Sigur că s-ar putea să fie 
ultima ședință din acest an. Aș vrea să supun atenției executivului o 
problemă pe care o consider extrem de importantă. Mă refer aici la 
drumul județean 709L Orăștie-Pricaz-Folt, unde avem o situație similară 
cu ceea ce în urmă cu câțiva ani se întâmpla la Bretea Strei. Acest drum 
este întrerupt de râul Mureș și mulți locuitori din comuna Turdaș au 
proprietăți în partea cealaltă a râului, în comuna Raport. Pe vremuri se 
folosea o budină, o trecere peste Mureș, dar acum este aproape 
imposibil de făcut trecerea aceasta, din cauza scăderii nivelului apei și a 
bancurilor de nisip. Având în vedere că este un drum județean, având în 
vedere că facem eforturi deosebite pentru finanțarea și modernizarea 
culoarului Mureș Nord, în atenția executivului ar trebui să stea și un 
proiect de viitor prin care să construim un pod peste râul Mureș, astfel 
încât acest drum să aibă continuitate și legătura între cele două comune 
să poată fi realizată într-un mod civilizat, de secol XXI. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și sigur că aveți dreptate. Dorința noastră este 
ca toate drumurile județene să fie corespunzătoare. Dar, din păcate, banii 
sunt puțini. Prima dorință a noastră și a mea, ca președinte, este să 
facem podul de la Burjuc. A fost început, dragi colegi, în 2000 și acum 
suntem în 2016. Prima noastră prioritate aceasta este. Dar vă promit că a 
doua prioritate va fi cel de pe DJ 709L. Trebuie însă să facem mai întâi 
podul de la Burjuc, că râde lumea de noi că l-am început în 2000 și în 16 
ani de zile nu am fost în stare să-l terminăm. Ba mai mult, au dispărut 
până acum foarte multe piese, au ruginit și au intrat în pământ, înțelegeți 
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dumneavoastră ce vreau să zic. Asta este. Alte probleme, dacă mai 
sunt? 
    Vlad Ovidiu: 
    Domnule președinte, în data de 1 decembrie, în comuna 
Balșa a nins, după cum știm cu toții. Drumul județean 705, pe anumite 
zone, nici astăzi nu este practicabil. In pragul Ardeului, vineri, microbusul 
a lăsat toți oamenii acolo; au mers 15 km pe jos. Astăzi de dimineață, 
microbusul nu a reușit să ajungă în Oprișești. In Oprișești este sticlă. In 
pragul Ardeului au dat cu niște nisip, dar în Oprișești nu este absolut 
nimic, nu au ajuns acolo. Drumul de la Mada la fel, este o problemă. Nu 
știu astăzi dacă a intrat cineva la deszăpezit sau nu. Dar în comuna 
Balșa sunt probleme foarte mari, astăzi, la o săptămână de când a nins. 
Vă spun lucrurile acestea pentru că e clar că o să avem o mare problemă 
în momentul în care va ninge în tot județul, dacă a nins în câteva locuri, 
izolat, și avem problemele acestea. Si acum, stând de vorbă în pauză cu 
domnul Rotar, suna primarul de la Balșa că nu are ce face. Merge 
viceprimarul în fiecare dimineață cu mașina să ia trei copii din Oprișești și 
să-i ducă la școală. Vă rog mult să luați toate măsurile care se impun, de 
urgență. Vă mulțumesc. 
    Rotar Viorel: 
    Am vorbit și ieri și astăzi cu firma care se ocupă de 
întreținerea acestui drum, ca să arunce material antiderapant. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog foarte mult, nu numai aceste drumuri, ci toate 
drumurile județene să fie întreținute, așa cum au contracte și știu foarte 
bine că au luat contractele pe patru ani și nu le-a dat Nistor. Pe cei care 
nu-și fac datoria, abia aștept să-i prind și să le rup contractul în fața lor. 
Dar noi mai trebuie să înțelegem că sunt și unii primari - chiar și primarul 
de la Balșa - care, deși firma respectivă s-a dus și a dat cu sare, ei spun 
că nu. Si atunci m-am dus eu să văd. Trebuie să fim și noi corecți. In 
schimb, toate aceste societăți comerciale care au contract pentru 
întreținerea și deszăpezirea drumurilor să-și facă datoria la maxim, că nu 
vreau să-i mai convoc o dată. Dacă-i mai convocăm o dată, atunci cred 
că vor dispărea și contractele. I-am convocat, împreună cu domnul 
vicepreședinte Bobora, de două ori, am purtat discuții cu ei și le-am cerut 
ca, dacă au câștigat contractul, să se țină de contract. Dacă vor; dacă nu, 
o să-l piardă. 
    Vlad Ovidiu: 
    Incă ceva aș vrea să mai adaug, domnule președinte. Vreau 
să vă spun că aveți o informație greșită; acolo nu a ajuns sare deloc, este 
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doar nisip. Dacă dânșii vă spun altceva, nu e adevărat. Eu sunt din 
Bozeș și merg foarte des în zonă; pot să vă spun că acolo nu a ajuns 
gram de sare. Este doar nisip, dar și acela diar pe pragul Ardeului și în 
special la primar în față. Era să-i facă movilă acolo, în fața porții, ca să se 
vadă dă au dat cu nisip. In momentul de față, în ardeu e un TIR ce a 
rămas de ieri și nu poate să urce. Chiar sunt probleme. Stiu că aceste 
contracte sunt mai vechi și nu sunt semnate de dumneavoastră. Dar sunt 
probleme și trebuie rezolvate. Dacă nu se poate, știți dumneavoastră mai 
bine ce aveți de făcut. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Sută la sută că vom lua măsuri. Iar cu TIR-urile acestea am 
constatat și altceva. Si mi-aș dori ca ei să stea cât mai mult înzăpeziți. 
Adică tu, ca șofer de TIR, nu-ți permiți să schimbi și să pui cauciucuri de 
iarnă și cauciucurile pe care le aveau pe mașină erau netede ca și foaia 
asta de hârtie, fără nici măcar un rid pe ele. Si ăștia ar trebui să stea mult 
acolo, înzăpeziți. Dar oamenii de acolo sunt nevinovați. Domnule Rotar, 
vă rog să le faceți astăzi o adresă scrisă tuturor. Vin sărbătorile și nu am 
chef să fiu sunat acasă că sunt blocate drumurile. De fapt, astăzi ieșim 
puțin pe drum, să vedem ce este.  
    Dacă nu mai sunt și alte probleme, vă mulțumesc din suflet. 
Cred că e cam devreme să vă doresc un Crăciun fericit, pentru că s-ar 
putea să mai avem o ședință extraordinară până la Crăciun. Așa că, să 
nu vă luați cumva concediu. Incercăm să o convocăm înainte de Crăciun, 
pentru că mai sunt probleme și trebuie să le lămurim. V-aș ruga pe toți să 
nu vă planificați plecarea în concediu mai repede de 22 decembrie. 
   
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
     PRESEDINTE, 
  Laurențiu Nistor 
           SECRETAR AL JUDETULUI, 
          Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
MCC. 
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