ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 19 decembrie 2016

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 DoinițaMaria, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Circo Aurel-Vasile,
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eduard, Frânc OanaElisabeta Gherman Petre Lucian, Gligor Dorin-Oliviu, Hirghiduși Ion,
Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru
Dan-Adrian, Popa Mircea-Marcel, Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin,
Rus Lucian-Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța-Elena, Staier IoanDumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri Mârza Florin și Simon
Ionuț-Lucian.
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
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.
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Intrucât sunt prezenţi un număr de 31 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 9 decembrie 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 9 decembrie 2016:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31).

x
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi, așa cum a fost publicat:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul IV 2016.
3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe
trimestrul IV 2016.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația
Culturală „Ziene Sânziene” Călan, în vederea realizării în comun a
unui proiect de interes public județean.
5. Prezentarea demisiei domnului Nistor Laurențiu din funcția de
președinte al Consiliului Județean Hunedoara.
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Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi propusă?
Toma Florian:
Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere că, din
convocatorul și din ordinea de zi transmisă consilierilor județeni,
constatăm că apare o situație juridică excepțională, care merită o atenție
deosebită și o tratare cu responsabilitate din partea noastră, a consiliului
județean, propunem ca la punctul unu din ordinea de zi să fie trecut
punctul cinci, respectiv prezentarea demisiei președintelui consiliului
județean, iar ordinea de zi să fie suplimentată la punctul doi cu alegerea
unui nou președinte. Pentru că este o decizie extrem de importantă și de
responsabilă a consiliului județean, consilierii județeni sunt în ședință și
nu pot părăsi ședința, lăsând consiliul județean fără conducere.
Din acest motiv, analizând aspectele juridice ale situației
create în urma demisiei președintelui consiliului județean, considerăm că
punctul cinci trebuie să devină punctul unu, iar ordinea de zi trebuie să fie
completată cu un punct suplimentar, care să devină punctul doi, respectiv
alegerea președintelui Consiliului Județean Hunedoara.
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc, domnule Toma, și – așa cum este corect și
cum am procedat întotdeauna, respectând legea – vă supun la vot prima
propunere, adică ordinea de zi propusă de mine:
S-a alăturat plenului domnul consilier Simon Ionuț-Lucian,
astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 32.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 voturi pentru și 12 voturi
împotrivă (Antal Liviu-Marius, Armean Lenuța, Burlec-Martin Ionel,
Gherman Petre-Lucian, Gligor Dorin-Oliviu, Magheru Dan-Adrian, Popa
Ioan-Ovidiu, Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț-Lucian,
Toma Florian, Vlad Ovidiu).
Nistor Laurențiu:
Vreau să vă fac o promisiune, domnule consilier Toma, ca să
nu rămâneți supărat acum, la sfârșit de an, fiindcă mi-aș dori din tot
subletul ca sfintele sărbători ale nașterii Domnului să vă aducă numai
bucurie tuturor și să încheiem ultima ședință de anul acesta numai cu
zâmbete pe buze. Nu o să rămâneți fără președinte al consiliului
județean, vă promit acest lucru.
Toma Florian:
Eu sesizam doar aspectul juridic.
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Nistor Laurențiu:
Am înțeles și să știți că țin cont de aspectul juridic. De 28 de
ani, de când lucrez în administrație, numai cu aspecte juridice m-am
confruntat și le-am respectat întotdeauna.

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al 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).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

II.
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 IV 2016.
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 IV 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).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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 IV 2016, 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 analiza și aprobarea
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean
Hunedoara pe trimestrul IV 2016.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției
bugetului împrumururile interne ale consiliului Județean Hunedoara pe
trimestrul IV 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 analiza și
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului
Județean Hunedoara pe trimestrul IV 2016, 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 aprobarea asocierii
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația
Culturală „Ziene Sânziene” Călan, în vederea realizării în comun a unui
proiect de interes public județean.
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 Asociația culturală
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„Ziene Sânziene” Călan, 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.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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
Asociația culturală „Ziene Sânziene” Călan, în vederea realizării în comun
a unui proiect de interes public județean, în ansamblul său:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

V.
Prezentarea demisiei domnului Nistor Laurențiu din funcția de
președinte al Consiliului Județean Hunedoara.
Nistor Laurențiu:
Punctul 5, stimați colegi:
Către Consiliul Județean Hunedoara,
Subsemnatul Nistor Laurențiu, prin prezenta îmi înaintez
demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara
începând cu data de 19 decembrie 2016, ca urmare a alegerii mele în
funcția de deputat în Parlamentul României – Camera deputaților, la
alegerile parlamentare care au avut loc în data de 11 decembrie 2016.
Deci ați luat act și aș vrea să vă spun câteva cuvinte, dragi
colegi. Vreau să vă mulțumesc pentru perioada scurtă în care am
colaborat împreună, o perioadă pe care eu – ca fost președinte al
consiliului județean - aș caracteriza-o ca o perioadă rodnică pentru
județul Hunedoara și vreau să mulțumesc ambelor partide care
compuneți astăzi consiliul județean pentru efortul pe care l-ați făcut de a
înțelege că majoritatea proiectelor pe care le-am supus votului
dumneavoastră au fost pentru interesul cetățenilor, pentru interesul
județului. De asemenea, vreau să vă mulțumesc mult și pentru modul în
care au decurs discuțiile pe marginea materialelor prezentate.
Nu pot să nu-i mulțumesc doamnei consilier Oana Frânc
pentru sesizarea făcută, pe bună dreptate, în legătură cu Secția de
pediatrie a Spitalului Deva. Si atunci cred că ar trebui să-mi mulțumesc și
mie, fiindcă v-am ascultat și Pediatria Deva este aproape gata. Așa că la
termenul de 31 decembrie acoperișul, mansarda și etajul II vor fi gata; vor
avea saltele noi, cearșafuri noi, tot-tot, urmând ca, imediat după ce
aprobăm bugetul pe 2017, să continuăm până la parter, inclusiv parterul.
Am fost întotodeauna pentru orice propunere binevenită și niciodată nu
mă voi opune sau nu m-am opus, atunci când a fost pentru binele
locuitorilor județului Hunedoara.
Trebuie să v-o spun că regret plecarea mea, dar în partid
trebuie să fie și disciplină. Sarcina de partid a fost să mă duc să candidez
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pentru Parlamentul României, dar sunt convins că - și după plecarea mea
- întreg consiliul județean va lucra tot așa de bine și cu noua conducere a
județului, pentru binele și în interesul cetățenilor județului Hunedoara. Si
v-aș recomanda, dacă-mi permiteți, dacă nu-mi permiteți, o să vă rog, să
gândiți bine asupra tuturor problemelor din județul Hunedoara și, așa cum
am spus-o și la instalarea în funcție, o spun și acum: să lăsăm politica în
cadrul consiliului județean. Ar fi foarte bine ca doar politica cetățenului să
o facem și a solicitărilor cetățeanului.
In încheiere, vreau să asigur cetățenii județului Hunedoara că
proiectul pentru cu care noi am candidat la alegerile locale și cu care am
câștigat Consiliul Județean Hunedoara va fi dus la bun sfârșit, prin
aportul colegilor mei din Partidul Social Democrat și, bineînțeles, cu al
dumneavoastră. Acolo unde credeți că greșim, vă rugăm să-i luați la
întrebări, să le puneți întrebări, iar acolo unde credeți dumneavoastră că
e în interesul județului și al cetățenilor, să o facem cu drag așa cum făcuto și până acum.
Vreau să mulțumesc presei pentru obiectivitatea de care a dat
dovadă întotdeauna la ședințele consiliului județean – pentru că s-au
raportat întotodeauna corect toate discuțiile avute, pentru imparțialitatea
de care a dat dovadă, chiar dacă unii ne criticau după ce noi am votat
ceva bun. După ce am votat să facem pediatria - căci după acele
mitinguri pe care le-am văzut, nu puteam rămâne pasivi - alții s-au trezit
să ne critice pe facebook, că consumăm banii județului pe lucruri inutile.
Niciodată nu consider un lucru inutil dacă-l faci pentru un spital, mai ales
pentru pediatrie, unde - deși nu ne dorim - copilașii noști mai ajung,
totuși.
Inchei mulțumindu-vă încă o dată pentru modul deosebit în
care am lucrat. Ori de câte ori voi fi în județul Hunedoara și veți avea
ședință, vă promit că vin ca spectator, ca orice cetățean, la ședințele
libere ale consiliului județean, să-mi amintesc cu plăcere de puținul timp
petrecut împreună. Mulțumesc presei din tot sufletul pentru obiectivitatea
de care ați dat dovadă în această perioadă, în care am lucrat împreună
cu consiliul județean, și aș fi foarte mulțumit dacă și în continuare veți
face același lucru.
Stimați colegi, începând din acest moment, mandatul meu de
președinte s-a încheiat. Rămân consilier județean, nu vă părăsesc așa
repede și de aici încolo, în conformitate cu actele în vigoare, domnul
vicepreședinte Bobora va conduce în continuare ședința de consiliu
județean. Este o dispoziție dată de mine când eram președinte, în
3.08.2016, care spune:
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA
Având în vedere referatul secretarului județului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.107 alin.2 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art.106 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Se desemnează domnul Bobora Mircea Flavius,
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru a exercita
atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, în
cazul
absenței acestuia.
Art.2 Prezenta se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.3 Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile
Legii nr.554/2001 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.”
Vă mulțumesc și vreau să vă spun, domnule consilier Toma,
că legislația în vigoare o cunosc, să nu cumva credeți că nu o știu. Si
asta spune că, în cazul suspendării din funcție a președintelui, doar dacă
eram suspendat, doar atunci dumneavoastră trebuia să alegeți un
președinte dintre cei doi vicepreședinți. Nu este cazul, eu nu sunt
suspendat, doar mi-am dat demisia din funcția de președinte, iar de
astăzi sunt consilier județean. Vă mulțumesc. Domnule Bobora, aveți
cuvântul în continuare.
Bobora Mircea:
Domnule consilier Toma, aveți cuvântul
Toma Florian:
Mulțumesc, domnule vicepreședinte, mulțumesc, domnule
fost președinte. Ne-ați prezentat, într-adevăr, un act juridic, dar un act
juridic care și-a încetat valabilitatea acum 120 de secunde, când
dumneavoastră ați citit și noi am luat act de demisia dumneavoastră.
Ultima frază pe care dumneavoastră ați citit-o din actul prezentat aici
spunea că delegați atribuțiile dumneavoastră domnului vicepreședinte
Bobora, în absența dumneavoastră. Ori acum nu mai discutăm despre
absența dumneavoastră, ci discutăm despre funcția de președinte, care
nu mai este ocupată. Pe cale de consecință, nefiind vorba de absența
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dumneavoastră din funcția pe care ați ocupat-o până acum 180 de
secunde, suntem în situația inițială, în care consiliul județean este obligat
să își aleagă președintele. Nu există o altă prevedere legală. Dacă
dumneavoastră îmi citiți din lege, cu subiect și predicat, un articol din
lege, pe care să-l citim acum în fața presei și a telespectatorilor, care să
permită președintelui să dea o dispoziție care să producă efecte dincolo
de mandatul său de președinte, eu îmi ridic pălăria și, sigur, accept ceea
ce legiuitorul a stabilit. Dar în această situație nu putem vorbi despre
absența dumneavoastră, iar consiliul județean trebuie să-și aleagă
președinte.
Stefoni Dumitru Sorin:
Dacă-mi permiteți, vreau să fac următoarele precizări.
Mandatul președintelui încetează în momentul în care se emite ordinul
prefectului privind încetarea de drept a mandatului președintelui. In urma
demisiei președintelui consiliului județean, un referat întocmit de
secretarul județului, împreună cu procesul verbal al ședinței extraordinare
din data de 19 decembrie, se înaintează Prefecturii județului Hunedoara,
unde prin ordin, prefectul constată încetarea de drept a mandatului.
Efectul juridic al încheierii mandatului președintelui consiliului județean
abia de atunci operează. Mulțumesc.
Toma Florian:
Domnule secretar, am fost destul de clar: citiți-mi, vă rog
frumos, din lege. Nu-mi spuneți considerații personale. Deschideți legea
și citiți-o pentru telespectatori, pentru consilierii județeni și pentru mine,
personal, dacă doriți. Dar deschideți-o și citiți-o.
Nistor Laurențiu:
Domnule Toma, cu tot respectul, ca și consilier județean vă
vorbesc acum. E de recomandat și vă recomand și în ședința asta să
începeți, la fărăfrecvenți sau la seral – cum vreți, studii juridice. Nu ne
mai luați chiar așa de fraieri pe toți, vă rog frumos, că vă râde și presa și
telespectatorii, cum spuneți dumneavoastră. Lăsați să vedem ce spune
Prefectura Județului Hunedoara! Dacă prefectura ne spune ...
Toma Florian:
Domnule consilier, am cerut aspectul juridic citit din lege, nu
alfel de considerații. Doresc doar să citească din lege, iar eu mă supun
legii.
Nistor Laurențiu:
Domnule Toma, țineți neapărat să vă faceți de minune și în
ultimele secunde? Vă rog frumos! Eu nu v-am întrerupt, am vrut să avem
o ședință calmă,
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Bobora Mircea Flaviu:
Imi permit să intervin în această dispută și să vă prezint un
referat care, probabil, va soluționa disputa într-un mod colegial, așa cum
se desfășoară toată activitatea consiliului județean.
Prevederile art.94 alin.4 din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
stipulează: ”In caz de forță majoră și de maximă urgență, pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor județului, convocarea consiliului
judeţean se face de îndată.” Deci asta facem și noi, vă convocăm peste o
oră, în ședință de îndată, pentru rezolvarea acestei probleme ridicate de
domnul consilier Toma.
Toma Florian:
Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Intr-adevăr, e o
prevedere legală; ați citit-o, o respect și vă rămânem la dispoziție. Peste
o oră suntem în ședință pentru alegerea președintelui.
Bobora Mircea Flaviu:
Vă mulțumesc mult, domnule Toma, și repet: soluționarea se
face în temeiul legii și într-un mod colegial. Imi pare bine că lucrurile s-au
rezolvat sub forma asta. Vă mulțumesc încă o dată și rugămintea mea,
către toți colegii, este ca peste o oră, la orele unsprezece și jumătate, să
ne întâlnim în ședință de îndată, pentru rezolvarea acestei situații create
prin demisia domnului Nistor Laurențiu și în interesul locuitorilor județului
Hunedoara.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.
PRESEDINTE,
Laurențiu Nistor

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

MCC
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