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    La ședință sunt prezenți: David Adrian Nicolae - președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Gligor Dorin Oliviu și Stănescu Vetuța – 
vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bejinariu 
Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, 
Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan 
Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier 
Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu 
Eugen, Tolaș Liliana.       
    Lipsește de la ședință domnul consilier județean Zvîncă 
Adrian. 
    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 David Adrian Nicolae – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    David Adrian Nicolae 
   Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
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    David Adrian Nicolae 
   Intrucât sunt prezenţi un număr de 30 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, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al 
şedinţei  anterioare, care a avut loc în data de 22 aprilie 2016, şi să 
solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în 
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.  
  Dacă sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal? 
Dacă nu sunt observații privind conținutul procesului verbal, îl supun la 
vot: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 
 
 

x 
 
    David Adrian  Nicolae 
    Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi, 
așa cum a fost publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Asociaţia 
Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes judeţean („Festivalul Internaţional de Operă şi Muzică Clasică 
Opera Nights”, Ediţia a VI-a); 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Clubul Sportiv 
Heian Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
judeţean („Hunedoara, vrem Campioni !”); 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Asociaţia 
Fotbal Club Autobergamo Deva, în vederea realizării în comun a unui 
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proiect de interes judeţean (Turneul „Final 4 – Cupa României la Futsal”, 
Ediţia 2015 – 2016); 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2016; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea 
casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al 
Județului Hunedoara, aflate în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Deva; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2015 ale societăților comerciale de interes județean; 
10. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.212/2015 privind aprobarea nivelului 
taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din 
competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2016; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, 
inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și ale 
instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2015; 
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 
al anului 2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
pe anul 2016; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 

3 
 



17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie (DALI)   şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție ”Conservare, restaurare la amfiteatrul și forul din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” 
     In conformitate cu art.49 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea nr.137/2008, vă rugăm să aprobați modificarea ordinii de zi 
după cum urmează: 

A. modificarea titlurilor proiectelor 4 și 9 astfel: 
- punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 

Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Fotbal 
Club Autobergamo Deva, în vederea finanțării și realizării în comun a 
unei acțiuni de interes public 

- punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
anuale pe anul 2015 ale societăților comerciale la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar. 
B. completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
18. Proiect de hotărâre pentru stabilirea modului de administrare a unui 

sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO 
Sarmizegetusa Regia; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului cadru al Actului 
adițional nr.2 la Contractul de finanțare  nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor 
județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire 
pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în județul 
Hunedoara, aferent Proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 

    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
           Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi?  
    Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte, în cadrul comisiilor nr.4 și 5 am făcut 
propunerea de a fi retras de pe ordinea de zi punctul 2, care se referă la 
asocierea dintre consiliul județean și asociația culturală DEVART. După 
cum se știe și presa a scris, fostul președinte al acestei asociații 
culturale, domnul Alexandru Gruian, este trimis în judecată și are 
calitatea de inculpat într-un dosar penal. Citez din presă: „suma sifonată 
spre familia sa este de 189.944 lei”, deci circa două miliarde lei vechi. O 
parte din această sumă a fost confirmată și de un raport al Curții de 
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Conturi începând din 2013 și deja domnul Gruian a început să plătească. 
Au apărut nu de multă vreme aceste informații. 
    Desigur că este o inițiativă bună a consiliului județean ca de 
câțiva ani de zile să participăm la organizarea acestui mare eveniment 
cultural, dar eu consider că asocierea cu această asociație culturală nu 
mai are rost, având în vedere că și actualul președinte, domnul Nicu 
Gavrea, este implicat în deturnarea de fonduri de la această asociație 
culturală. 
    Imi pare rău pentru pronunțarea celor două nume, sunt două 
persoane foarte bine cunoscute de mine în ultimii 20 de ani și am 
colaborat cu dumnealor când lucrau în presă. Dar fiind suspiciuni de 
corupție cu privire la această asociație culturală, cred că este nevoie în 
această perioadă, când discutăm de corectitudine și de cinste, să ne 
separăm - noi, consiliul județean – de acte de corupție sau posibile acte 
de corupție în care ar putea să fie implicați banii alocați de consiliul 
județean. Vă mulțumesc. 
    David Adrian Nicolae: 
  Si eu vă mulțumesc, domnule consilier. Sunt perfect de acord 
cu dumneavoastră. In contextul în care România se află astăzi este 
necesară absolut orice delimitare a banului public de zone difuze sau nu 
foarte transparente privind modul de cheltuire a banului public. Prin votul 
pe care dumneavoastră l-ați acordat largii majorități a proiectelor de 
hotărâre inițiate de conducerea consiliului județean, ați participat activ 
sau proactiv la restaurarea sau restabilirea unei încrederi a acestei 
instituții în fața hunedorenilor, ceea ce – zic eu – este un mare pas 
înainte. In această legislatură am încercat - și zic eu că am și reușit – să 
punem pe primul plan administrația și apoi politicul. 
   Am însă câteva observații la ceea ce ați spus dumneavoastră. 
Nu cunosc și nu mi-a fost adusă la cunoștință existența unei sentințe 
definitive a vreunei instanțe de condamnare a domnului Sandu Gruian. 
Personal, apreciez că domnul Gruian este un tip de mare anvergură 
culturală și nu cunosc care sunt legăturile domnului Gruian cu DEVART. 
Poate puteți să-mi spuneți dumneavoastră dacă în acest moment există 
vreo astfel de legătură. Si, de asemenea, ați menționat faptul că și 
domnul Gavrea ar fi implicat în acest dosar, ceea ce iarăși este o noutate 
pentru mine. Dacă puteți fi mai specific? 
     Dacă nu există vreo altă discuție în alt sens, eu nu 
intenționez să retrag acest punct de pe ordinea de zi, pentru simplul 
motiv că nu există vreun alt eveniment cultural mai important care se 
desfășoară pe parcursul unui an de zile în județul Hunedoara. Este 
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mândria noastră, a hunedorenilor, acest festival, cel mai mare festival din 
România de operă în aer liber și intenția mea este să-l mențin pe ordinea 
de zi.  
    Stiam că vor fi asemenea discuții, chiar discutam cu colegii 
mei din PNL că vor fi dezbateri și este normal să fie așa. Cred că vom 
vota fiecare după conștiința noastră, dacă doriți să votați împotrivă nu e 
nici o problemă, fiecare să voteze după cum consideră. Eu cred că ar 
trebui să urmărim - și aici din nou sunt de acord cu dumneavoastră – prin 
instrumentele pe care consiliul județean le are la dispoziție, prin experții 
din aparatul de specialitate al consiliului județean, să fim foarte atenți la 
modul în care este cheltuit fiecare leuț care este pus la dispoziția 
asociației în anul 2016. Vorbim despre o sumă consistentă, e vorba de 
250.000 lei pe care-i punem la dispoziție pentru bugetul acestui 
eveniment. Vă reamintesc și faptul că Opera Nights este înregistrat ca 
marcă la OSIM și în virtutea intenției noastre de a menține și de a face 
din acest eveniment un brand al județului Hunedoara, vă propun ca acest 
proiect să rămână pe ordinea de zi. Sigur, dacă îl aprobați vom fi asociați; 
dacă nu, nu. 
    Dacă mai sunt și alte observații cu privire la ordinea de zi? 
    Dacă nu sunt, vă propun să trecem la vot pentru aprobarea 
ordinii de zi modificate și completate: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu 25 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă (Dimulescu Rodica, Gaita Doru, Hirghiduși Ion și Staier Ioan 
Dumitru) și o abținere (Rus Ioan). 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
diplome de excelență, precum și documentația ce a stat la baza  
acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Tinând cont de rezultatele deosebite înregistrate în activitatea 
școlară sau sportivă, se propune acordarea unor diplome de excelență, 
cât și a unor premii în valoare de 1.000 lei fiecare, elevilor Pîrva Cosmin 
Gabriel, Sălăgean Anca, Spunei Nicolae-Andrei și Suciu Adelina-Raluca. 
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    Pe lângă premierea acestor remarcabile performanțe, zic eu 
că s-ar fi impus și premierea celor care au sprijinit, în calitate de profesori 
sau antrenori, rezultatele obținute de elevi sau sportivi. Din rațiuni care țin 
de bugetul județului Hunedoara, vă propun să amânăm această premiere 
a dascălilor și antrenorilor pentru o dată ulterioară, cu promisiunea că 
vom reveni cu siguranță și vom da cezarului ce-i al cezarului. Si profesorii 
și antrenorii vor fi menționați și apreciați de instituția  consiliului județean. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 acordarea unor Diplome de 
excelență: 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
Diplome de excelență, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
    După înmânarea diplomelor și a premiilor, se dă cuvântul 
elevilor premiați. 
  Sălăgean Anca: 
    Aș dori să mulțumesc pentru acest premiu consiliului 
județean; de asemenea, vreau să mulțumesc familiei mele, în special 
părinților, pentru susținerea și suportul pe care mi le-au acordat, dar și 
profesorilor de la Colegiul Național Decebal Deva. 
    Suciu Adelina-Raluca: 
  Vreau și eu să mulțumesc consiliului județean, tuturor celor 
care m-au ajutat, părinților și mai ales colegilor de la Colegiul Național 
Mihai Eminescu din Petroșani, care m-au susținut. 
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    Domnii consilieri județeni Gaita Doru și Rus Ioan au părăsit 
definitiv sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți 
în continuare este 28. 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 
de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
și Asociația culturală DEVART, în vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes județean („Festivalul Internaţional de Operă şi Muzică 
Clasică Opera Nights”, Ediţia a VI-a), precum și documentația ce a stat la 
baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
   Contribuția de 250.000 lei a CJH la realizarea acestui 
proiect va acoperi o parte din cheltuielile ocazionate de cazarea, masa 
şi transportul participanţilor, cheltuieli legate de scenotehnică 
(echipament pentru sonorizare, lumini profesionale, etc.), închiriere 
decoruri speciale pentru spectacolele din program. De altfel, în 
documentele-suport aveți bugetul detaliat pe fiecare categorie care 
este suportată din banii județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Asociația 
culturală DEVART, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes județean („Festivalul Internaţional de Operă şi Muzică Clasică 
Opera Nights”, Ediţia a VI-a): 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihai Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnul consilier județean Petrui Ioan 
Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul voturilor exprimate la acest punct este 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dimulescu 
Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere (Muțiu Florin). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dimulescu 
Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere (Muțiu Florin). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dimulescu 
Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere (Muțiu Florin). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dimulescu 
Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere (Muțiu Florin). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dimulescu 
Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere (Muțiu Florin). 
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    Art.6: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dimulescu 
Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere (Muțiu Florin). 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Asociația culturală DEVART, în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean („Festivalul Internaţional de 
Operă şi Muzică Clasică Opera Nights”, Ediţia a VI-a), în ansamblul său: 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă (Dimulescu Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) 
și o abținere (Muțiu Florin). 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 
de asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, 
şi Clubul Sportiv Heian Deva, în vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes judeţean („Hunedoara, vrem Campioni !”), precum și 
documentația ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Vă propunem o contribuție de 25.000 lei din partea  
Consiliului Județean Hunedoara la finanțarea proiectului. Aceasta va 
acoperi cheltuielile ocazionate de cazarea şi masa sportivilor şi chiria 
terenului de sport multifuncţional destinat derulării proiectului, precum 
şi, parţial, cheltuiala cu taxa de intrare la Parc Aventura din Râuşor. 
   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   

11 
 



      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 Acordului de asociere 
între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Clubul 
Sportiv Heian Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes judeţean („Hunedoara, vrem Campioni !”): 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara, şi Clubul Sportiv Heian Deva, în vederea realizării în comun 
a unui proiect de interes judeţean („Hunedoara, vrem Campioni !”), în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația 
Fotbal Club Autobergamo Deva, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unei acțiuni de interes public (Turneul „Final 4 – Cupa României 
la Futsal”, Ediţia 2015 – 2016), precum și documentația ce a stat la baza 
acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Vă propun o contribuție de 20.000 lei a Consiliului Județean 
Hunedoara la finanțarea proiectului. Aceasta va fi utilizată pentru 
acoperirea cheltuielilor cu echipamentul de joc, baremul de arbitraj, 
tipărituri, transportul, cazarea și masa arbitrilor, observatorilor, ziariștilor. 
De altfel, pe masa dumneavoastră de lucru, aveți fiecare programul 
acestei acțiuni și o invitație pentru a participa la cele două zile de 
competiție, respectiv astăzi și mâine. Le urăm succes celor de la 
Autobergamo și sperăm să rămână cupa la Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
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finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 Asociația Fotbal Club 
Autobergamo Deva, în vederea finanțării și realizării în comun a unei 
acțiuni de interes public (Turneul „Final 4 – Cupa României la Futsal”, 
Ediţia 2015 – 2016): 
    Domnii Consilieri județeni Rudeanu Mihail Nicolae și Stoica 
Raul lipsesc temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Asociația Fotbal Club Autobergamo Deva, în vederea finanțării și 
realizării în comun a unei acțiuni de interes public (Turneul „Final 4 – 
Cupa României la Futsal”, Ediţia 2015 – 2016), în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26).  
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    In prezent, Consiliul Județean Hunedoara funcționează în 
baza unui regulament din anul 2008. Având în vedere modificările 
intervenite în legislația privind alegerile locale, administrația publică, 
statutul aleșilor locali etc, se impune aprobarea unui nou Regulament de 
organizare și funcționare, adaptat la aceste noi reglementări.    
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
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finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, precum și 
documentația ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Se propune rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 
2016 cu suma de +14.860,63 mii lei la venituri și cu suma de 15.346,63 
lei la cheltuieli. Pentru suma de +486 mii lei alocată la cheltuieli de 
investiții  se utilizează ca sursă de finanțare excedentul anului 2015. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
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sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2016: 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina și Tolaș Liliana nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 22. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(22). 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2016 al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și documentația ce 
a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Se propune rectificarea cu suma de +190,40 mii lei din 
donații, din care 72,40 mii lei pentru întreținere și funcționare și 118 mii lei 
pentru achiziția de aparatură medicală. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor 
de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva:   
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest 
punct este 24. 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24).   
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind scoaterea din 
funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, aflate în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și documentația ce a stat la 
baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 

   Este vorba de scoaterea din funcțiune, casarea și 
valorificarea unor garaje metalice aflate în incinta Policlinicii Dacia și în 
administrarea Spitalului Județean de Urgențe Deva. Sumele rezultate din 
valorificare se fac venit la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara, iar 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Hunedoara se va modifica în mod corespunzător. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 scoaterea din funcțiune în 
vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului 
public al Județului Hunedoara, aflate în administrarea Spitalului Județean 
de Urgență Deva : 
     Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest 
punct este 24. 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Cărăguț 
Vasile). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind scoaterea din 
funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care 
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aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, aflate în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul său: 
     Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor 
financiare anuale pe anul 2015  ale societăților comerciale la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar, precum și documentația ce 
a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Cele două societăți comerciale au înaintat spre aprobare 
consiliului judeţean, situaţiile financiare anuale (bilanţurile contabile) 
pentru exerciţiul financiar 2015, însoţite de rapoartele auditorilor externi 
independenţi, precum şi propunerea de aprobare a repartizării profitului 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.64/2001. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 situațiilor financiare 
anuale pe anul 2015 ale societăților comerciale la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar: 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 27. 
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
situațiilor financiare anuale pe anul 2015 ale societăților comerciale la 
care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei 
nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.212/2015 privind 
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate 
acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2016, precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
  Conducerea Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice solicită  completarea tarifelor şi taxelor pe anul 
2016 pentru a introduce două noi taxe cu ocazia deschiderii expoziției  
“Sarmizegetusa Regia – inima aurului dacic“. Este vorba despre o taxă 
de vizitare a expoziției și o taxă pentru ghidaj audio/video, conform 
documentelor pe care le aveți la dispoziție.  
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Joițoiu Cosmin 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 pentru completarea Anexei nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.212/2015 privind 
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate 
acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2016: 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 27. 
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea 
Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.212/2015 
privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe 
asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
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XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului 
de execuție a bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor 
financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean 
Hunedoara și ale instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 
decembrie 2015, precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului 
propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2015, în sumă de 450.397.735 lei 
la venituri și de 435.598.798  lei la cheltuieli, cu un excedent de 
14.798.937 lei; aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor 
publice din finantarea Consiliului Județean Hunedoara; aprobarea 
situațiilor financiare anuale ale Consiliului Județean Hunedoara și ale 
instituțiilor subordonate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, 
inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și ale 
instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2015: 
    Domnii consilieri județeni Prip Ioan și Rudeanu Mihail Nicolae 
lipsesc temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni 
Dimulescu Rodica, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin și 
Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel 
încât numărul de voturi exprimate la acest punct este 21. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuție a bugetului propriu al județului Hunedoara și a 
situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului 
Județean Hunedoara și ale instituțiilor publice aflate în finanțarea 
acestuia la 31 decembrie 2015, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(21). 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2016, precum și documentația 
ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Se propune utilizarea sumei de 486 mii lei din excedentul 
anului precedent ca sursă de finanțare pentru două obiective de investiții 
ale consiliului Județean Hunedoara: „Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia “ suma de 324,00 mii lei, iar pentru „Conservare, 
restaurare la amfiteatrul și forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa“ suma de 162,00 mii lei. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   

27 
 



      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului 
bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2016: 
    Domnul consilier județean Prip Ioan lipsește temporar din sala 
de ședințe, iar doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (Dimulescu 
Rodica). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (Dimulescu 
Rodica). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 voturi pentru și o 
abținere (Dimulescu Rodica). 
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XIII. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva, precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
  Managerul Spitalului Județean de Urgență Deva a solicitat 
aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale spitatului, 
ca urmare a transformării unor posturi vacante, ocuparea unor posturi 
vacante prin concurs, cât și promovarea prin examen a două posturi. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 organigramei și a 
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva: 
    Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 27. 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).   
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).   
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva, în ansamblul său: 

-  Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru și o 
abținere (Muțiu Florin).       
 
 
 

XIV. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara, precum și documentația care a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Ni se solicită aprobarea pentru transformarea unui post de 
referent debutant în referent gradul II, în urma susținerii examenului de 
promovare de către o persoană cu funcție contractuală. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane  prin curse regulate speciale, precum și documentația ce a stat 
la baza acestuia. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Se propune acordarea unui număr de 19 licențe de traseu 
pentru curse regulate speciale pentru transportul salariaților unor societăți 
comerciale din județ. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
        Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane  prin curse 
regulate speciale: 
    Domnul consilier județean Stoica Raul lipsește temporar din 
sala de ședințe, iar doamna consilier județean Pleșcan Dorina nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 26.   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane  prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice din cadrul contractului de finanțare 
912/04.03.2014 pentru implementarea „Sistemului de management 
integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, 
precum și documentația care a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Este vorba despre finalizarea documentației privind 
modernizarea drumului de acces spre stația de sortare și transfer din 
municipiul Petroșani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 documentației tehnico 
-economice din cadrul contractului de finanțare 912/04.03.2014 pentru 
implementarea „Sistemului de management integrat al deșeurilor județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063: 
    Domnul consilier județean Toma Florian  lipsește temporar din 
sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct 
este 27. 
    Art.1: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice din cadrul contractului de finanțare 
912/04.03.2014 pentru implementarea „Sistemului de management 
integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
„Conservare, restaurare la amfiteatrul și forul din cadrul sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, precum și documentația care a stat la 
baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Situl arheologic de la Samizegetusa Ulpia Traiana este 
declarat sit de importanță națională excepțională și face parte din prima 
Rută Culturală din România certificată de Consiliul Europei.  Acest 
proiect urmărește asigurarea de condiții europene de acces și informare 
pentru turiști, cât și săli de conferințe și spații dedicate cercetării pentru 
specialiști. Este un proiect foarte ambițios, pe care ni-l asumăm pentru a 
reconstrui cetatea de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pentru a reconstrui 
forumul, pentru a-l pune în valoare. Practic, cred că astfel ne declarăm în 
mod oficial intenția ca pe primul loc în ceea ce privește prioritățile de 
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dezvoltare a județului Hunedoara să fie valorificarea patrimoniului istoric 
și cultural al județului. Aceasta va fi, fără doar și poate, prima noastră 
opțiune și vom da cezarului ce-i al cezarului, dacă tot vorbim de o cetate 
romană. 
    Aș vrea să-i mulțumesc în mod special doamnei Tolaș Liliana, 
de data aceasta director al Muzeului Civilizației Dacice și Romane, pentru 
că prin strădania dânsei avem astăzi posbilitatea să punem pe masa 
consiliului județean o documentație completă și, la finalul acestei luni, 
atunci când axa 5.1 se va deschide pentru monumentele de importanță 
istorică, o să fim printre cei care vor depune un proiect. Sunt convins că 
avem șanse 100% de a obține finanțare și că vom putea, în sfârșit, să 
punem în valoare ceea ce ne-au lăsat străbunii noștri. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Tolaș Liliana: 
    Nu pot decât să vă mulțumesc - și dumneavoastră, domnule 
președinte, echipei care conduce astăzi Consiliul Județean Hunedoara și 
colegilor mei consilieri județeni – pentru votul pe care-l vor acorda în 
ceea ce privește acest proiect, cred eu unul dintre cele mai mari proiecte 
pe care coonsiliul județean și le-a asumat vreodată. Iată, aveți onoarea în 
acest mandat, în perioada în care conduceți consiliul județean, să ieșiți în 
fața opiniei publice cu cel mai mare, cel mai serios, cel mai important 
proiect pe care județul Hunedoara și l-a asumat din punctul de vedere al 
salvării și protejării patrimoniului cultural.  
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    Dacă consiliul județean, până acum, a reușit să investească 
în tot ceea ce înseamnă drumuri, apă, canal, deșeuri, iată că a venit 
rândul și monumentelor istorice de importanță națională. Si vorbim aici de 
unul dintre cele mai importante și mai valoroase situri arheologice din 
România, situl de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala Daciei 
romane.   
     Avem sprijinul Ministerului Culturii, avem avizele necesare; 
acum, prin votul colegilor noștri, Consiliul Județean Hunedoara va putea 
pune pe masa finanțatorului european unul din cele mai mari proiecte și 
unul din cele mai serioase. Cred că este un moment istoric și cu toții ne 
vom aminti peste ani, atunci când proiectul va fi finalizat, de această zi, în 
care ați pus pe ordinea de zi și ați aprobat acest proiect foarte serios. 
    Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare! 
    David Adrian Nicolae: 
  Mulțumesc, doamna director! Cred că este un pas foarte 
important pentru noi toți, în calitate de consilieri județeni și vreau să 
subliniez și eu ceea ce spunea doamna director, și anume că ne vom 
aminti peste ani de acest prim pas pe care îl facem pentru a obține 
finanțare pentru situl de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiție „Conservare, restaurare la 
amfiteatrul și forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa”: 
    Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
„Conservare, restaurare la amfiteatrul și forul din cadrul sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru stabilirea modului de 
administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl 
arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, precum și documentația care 
a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Ultimii 845 m din acest drum se află chiar în situl arheologic; 
acest tronson fost realizat din îmbrăcăminte de tipul pavaj de andezit, în 
concordanță cu măsurile de conservare impuse. Vă propunem 
restricționarea accesului autovehiculelor și instituirea unei zone pietonale 
pe acest sector, precum și darea lui în administrare Serviciului public de 
administrare a monumentelor istorice, împreună cu parcarea nr.12. 
      Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
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    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 pentru stabilirea modului de 
administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl 
arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia:   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru stabilirea 
modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul 
în situl arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
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XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
conținutului cadru al Actului adițional nr.2 la Contractul de finanțare  
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea ”Sistemului de management 
integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, 
precum și documentația care a stat la baza acestuia. 
  David Adrian Nicolae: 
    In urma finalizării achizițiilor publice pentru servicii, furnizare 
și lucrări, valoarea totală a proiectului fără TVA a scăzut de la 
255.711.146 lei la 186.382.219 lei fără TVA, rezultând o economie de 
69.328.927 lei fără TVA. Sunt banii finanțatorului, nu sunt banii județului, 
așa că e doar o reajustare a costurilor totale de implementare a acestui 
proiect. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Joițoiu Cosmin 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 conținutului cadru al 
Actului adițional nr.2 la Contractul de finanțare  nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
conținutului cadru al Actului adițional nr.2 la Contractul de finanțare  
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea ”Sistemului de management 
integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare în județul Hunedoara, aferent Proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063, precum și documentația care a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Conform contractului de finanțare și documentului de poziție 
pentru implementarea proiectului, precum și a legislației în vigoare, 
unitățile administrativ-teritoriale trebuie să aprobe documentațiile de 
atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare, pe cele patru zone 
ale județului. Vă reamintesc faptul că este vorba despre serviciul de 
colectare și depozitare, nu legat de operarea Centrului de Management 
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Integrat al Deșeurilor, ci legat de cei patru operatori zonali. Totodată, în 
urma discuțiilor avute cu directorul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară, vreau să vă informez că aceste documente au ajuns 
deja la primării și urmează să fie supuse aprobării în ședințele consiliilor 
locale. Odată ce vor fi aprobate, vor fi ridicate în Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice, astfel încât să nu pierdem timp absolut deloc și sistemul 
nostru de management să devină operațional cât mai repede posibil. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin 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 documentațiilor de 
atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în județul 
Hunedoara, aferent Proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063: 
    Domnii Consilieri județeni Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan și 
Stănescu Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 25. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare în județul Hunedoara, aferent Proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 

x 
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    David Adrian Nicolae: 
  Am epuizat ordinea de zi a ultimei ședințe din această 
legislatură a Consiliului Județean Hunedoara. Dăm cuvântul doamnelor și 
domnilor consilieri, dar și invitaților, desigur, pentru punctul de diverse. 
    Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, permiteți-mi să fac 
câteva aprecieri la finalul acestei legislaturi. Aș vrea, în primul rând, să vă 
mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, pentru 
aportul substanțial pe care l-ați adus la buna desfășurare a ședințelor 
ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Hunedoara. Asta o pot 
aprecia și în calitate de consilier județean, și în calitate de vicepreședinte 
interimar, și în calitate de președinte. Putem spune cu siguranță că am 
pus în fața noastră în primul rând interesul hunedorenilor și abia apoi 
interesul de partid, ceea ce – zic eu – este un mare pas în față privind 
inovarea în administrația publică locală. 
    Din alt punct de vedere, aș dori să mulțumesc aparatului de 
specialitate al consiliului județean, care s-a străduit foarte mult și a și 
reușit să pună de fiecare dată pe masa consilierilor documentații 
complete, serioase, aprofundate și bine motivate, astfel încât larga 
majoritate a proiectelor de hotărâre au fost adoptate în unanimitate. 
    Aș vrea să le mulțumesc colaboratorilor noștri din presă, care 
ne-au pus munca în valoare, care au fost alături de noi și prin laude, și 
prin critici, întotdeauna veghind la respectarea principiilor democrației în 
județul Hunedoara. Incă o dată le mulțumesc pe această cale! 
    Aș vrea să mulțumesc și hunedorenilor, care ne-au înzestrat 
cu încrederea și cu votul lor în anul 2012 și aș vrea să spun că stăm cu 
fruntea sus în fața lor, fiindcă ne-am respectat jurământul acela de a ne 
dărui toată puterea și priceperea pentru dezvoltarea județului Hunedoara. 
    Acestea fiind zise, îmi permit să vă fac o invitație pentru orele 
1700, când vă așteptăm pe toți cei prezenți, dar și pe cei care ne văd în 
acest moment, în satul Costești din comuna Orăștioara de Jos, unde va 
avea loc o manifestare prilejuită de finalizarea lucrărilor de modernizare a 
DJ 750D Costești - Sarmizegetusa Regia. Vor fi prezenți reprezentanți ai 
Agenției de Dezvoltare Regională V Vest, partenerii noștri în acest 
proiect. Vor fi prezenți reprezentanți ai regiunilor din România, pentru că 
mâine se desfășoară în județul Hunedoara o ședință a Comitetului de 
monitorizare pe Programul Operațional Regional. Sperăm să fie prezent 
și domnul ministru al dezvoltării, domnul vicepremier Vasile Dîncu. 
    Aș vrea să punctez această reușită a consiliului județean, un 
efort substanțial susținut de executivul consiliului județean, de aparatul 
de specialitate,  de unitatea de implementare a proiectului și de cei care 
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s-au ocupat efectiv de construcția acestui drum. Este o mare reușită a 
noastră; după mai mulți ani de intenții, de diligențe, am reușit ca în patru 
luni efective de lucru să finalizăm construcția drumului către capitala 
dacilor. Astfel, adăugăm o destinație și punem cu adevărat în valoare o 
destinație cu totul și cu totul deosebită pentru turiștii care vizitează județul 
Hunedoara. 
    Așadar, la orele 1530, pe toți cei care doresc să vină cu 
automobilul propriu îi așteptăm în curtea consiliului județean. Aici vor fi 
puse la dispoziție și mijloace de transport în comun și mulțumim pe 
această cale Muzeului Civilizației Dacice și Romane și Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, care 
ne-au pus la dispoziție aceste mașini. 
    Totodată, aș dori să informez consiliul județean că în perioada 
30 mai – 3 iunie voi efectua cinci zile de concediu de odihnă. 
  Vă mulțumesc tuturor, vă doresc mult succes în ceea ce v-ați 
propus! Si îi invit pe cei care doresc să facem o poză de grup, inclusiv cu 
colaboratorii noștri și cu colegii din presă. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
     Adrian Nicolae David 
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
             Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC. 
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