ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara din data 22 aprilie 2016
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 Niculae, 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, 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.
Lipsește de la ședință doamna Cazan Agripina Elena.
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.
David Adrian Nicolae
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.
Inainte de a vă propune ordinea de zi, aș dori să vă informez că Instituția
Prefectului ne-a comunicat astăzi Ordinul nr.123 din 22.04.2016 prin care se constată
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean
în Consiliul Județean Hunedoara, exercitat de doamna Cazan Agripina Elena și declararea
ca vacant mandatul consilierului în cauză. Dau cuvântul domnului secretar pentru a citi
ordinul prefectului.
Stefoni Dumitru Sorin:
Ordin privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara, exercitat de
doamna Cazan Agripina Elena:
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Articolul 1 Constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara, exercitat de doamna
Cazan Agripina Elena și declară vacant mandatul de consilier județean în cauză.
Prezentul ordin poate fi contestat în termen de 10 zile de la comunicare la
Tribunalul Hunedoara.
Compartimentul Informare, Relații Publice și Registratură va asigura
comunicarea prezentului ordin, Consiliului Județean Hunedoara și doamnei Cazan Agripina
Elena la domiciliul acesteia în orașul Geoagiu. Semnează subprefectul Județului
Hunedoara.
David Adrian Nicolae
Mulțumim domnule secretar.
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 31
martie 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 (31).
David Adrian Nicolae
Doamnelor și domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi,
așa cum a fost publicat:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de Excelență.
2. Proiect 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.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar al Județului
Hunedoara și Clubul Copiilor Petroșani, în vederea realizării în comun a unui proiect
de interes județean.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de carburant pentru autoturismele din
parcul auto al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Deva.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru
Protecția Copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.189/2013, cu modificările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului
Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea denumirilor unor obiective din
programul de investiții anexă la buget.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2016 al Serviciului de Administrare a Monumentelor Istorice.
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8. Proiect 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.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor
Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2015.
10. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și
dezvoltare pe trimestrul I 2016.
11. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor
interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul I 2016.
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani.
13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui spațiu imobiliar în care își
desfășoară activitatea Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Deva, din domeniul
public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Deva, în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului
Județean Hunedoara.
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență
Medico-Socială Baia de Criș.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul
de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică Straja-Lupeni”.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al Județului Hunedoara.
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 completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
− Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice din cadrul
contractului de finanțare nr.912/4.03.2014 pentru implementarea „Sistemului de
management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063.
− Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016.
− Proiect de hotărâre privind revocarea doamnei Cazan Agripina Elena din calitatea de
membru titular și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara
ca membru în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva.
Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă supun
spre aprobare ordinea de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31).
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I.
Excelență.

Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unei Diplome de

Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
David Adrian Nicolae
Având în vedere activitatea remarcabilă în domeniul etnografiei a domnului
doctor Gălățan Dumitru Jieț, propunem să i se acorde acestuia Diploma de Excelență,
precum şi un premiu în cuantum de 1.000 lei. Vă rog dacă sunt opinii sau observații?
Hirghiduși Ion:
Nu eram pregătit pentru a lua cuvântul, dar pentru că îl cunosc foarte bine pe
domnul doctor Dumitru Gălățan, aș vrea să spun câteva cuvinte despre dânsul. Il cunosc de
mulți ani în cadrul activității literare din Valea Jiului și pot să afirm că a făcut un lucru
remarcabil prin lucrările dânsului în ceea ce privește conservarea valorilor folclorice din
zonă. Dânsul chiar dacă nu are studii de specialitate în domeniul etnografiei poate fi numit,
fără discuție, un etnograf de valoare. Vă atrag atenția că nu numai în Valea Jiului dar
probabil că și județul Hunedoara și poate că sunt multe zone în România unde valorile
acestea se pierd pentru că nu sunt conservate cum trebuie. In 1960 și ceva, cred că 63-64,
Academia română – Filiala de la Cluj a publicat o lucrare de excepție legată de tradițiile și
folclorul și inventarul etnologic și etnografic din Valea Jiului și de atunci nu a mai apărut o
lucrare de astfel de amploare. Poate că ar fi cazul pentru că, deși sunt câțiva cercetători
care au publicat cărți în acest domeniu, acestea totuși sunt niște chestiuni disparate, deci
ele nu reprezintă lucrări de mare amploare, pentru că nici nu s-ar putea deci ca persoană
fizică să faci așa ceva. Deci îl felicit pe domnul doctor Dumitru Gălățan pentru activitatea sa
remarcabilă. Vă mulțumesc.
David Adrian Nicolae
Si eu vă mulțumesc domnule profesor. Dacă mai dorește altcineva să ia
cuvântul?
Nefiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind
acordarea unei Diplome de Excelență pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Doamna consilier județean Tolaș Liliana a ieșit din sala de ședință.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unei Diplome de
Excelență pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 de voturi pentru - David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, 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, Zvîncă Adrian.
David Adrian Nicolae
Domnule doctor Gălățan Dumitru felicitările noastre și vă invităm să luați
cuvântul. Vă rog să luați loc.
Gălățan Dumitru:
Mi-e foarte greu să spun câteva cuvinte pentru că mă încearcă o mare
emoție. In primul rând, vă mulțumesc pentru aprecierile făcute și pentru distincția acordată
care mă onorează, este mare lucru și aș spune că este un frumos lucru ca unele valori, și
nu mă refer la faptul că aș fi o mare valoare, să fie apreciate în timpul vieții, pentru că se
știe greu poți fi profet și apreciat la tine în zonă dar mai ales pe ansamblu. Aceste aprecieri
care vin te bucură în timpul vieții, sunt într-adevăr distincții care te onorează și te bucură și
copiii și bătrânii se bucură foarte mult în aceste împrejurări, copiii - din păcate demult am
fost copil - atunci când primesc o jucărie, când primesc laude sunt foarte bucuroși, iar
bătrânii în categoria cărora mă încadrez se bucură de aceste distincții, postum nu știu la
ce-ți mai folosește dacă lumea nu te-a băgat în seamă până ai trăit, de la acea limită te mai
pot ajuta poate parastasele, rugăciunile și alte lucruri. Știu că aveți un program foarte
încărcat, totuși două cuvinte aș vrea să vă spun despre o realizare care mă bucură și mă
încântă, de câțiva ani am început reabilitarea semantică a termenului de momârlan și
recunoașterea comunității momârlanilor din Valea Jiului despre care în unele zone ale țării
nu s-a știu nimic. Am făcut un studiu pe această temă, am trimis Academiei Române pentru
că în dicționarele care au apărut până acum începând cu dicționarul lui Șăineanu din 1896,
termenul de momârlan a fost definit în niște termeni înjositori pentru această comunitate a
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momârlanilor pe care dicționarele până acum încă nu au recunoscut-o sub titulatura de
bădăran, neam prost, în acest gen. Eu bănuiesc că a fost o extensie de sens a termenului
de mârlan și asupra celui de momârlan în necunoștință de cauză. In urmă cu câteva luni am
fost înștiințat de către Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti că datorită
materialelor apărute în ultimul timp, inclusiv cele trimise de mine, în următoarele ediții ale
dicționarelor va fi rectificat acest neajuns. Incă o dată vă mulțumesc și sper să continui, să
fiu sănătos, mai zilele trecute am depus la tipar Monografia etnografică a Ținutului
Momârlanilor, o lucrare de peste 400 pagini, full-color dar care va costa puțin, dacă voi avea
finanțare din partea primăriilor din Valea Jiului și mă rog, din partea altora, poate voi reuși
să o tipăresc. Asta rămâne de văzut.
Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur de tot respectul meu întrucât se
apropie Paștele, vă doresc sărbători fericite, sănătate iar la cei care veți candida în alegerile
care urmează, vă doresc tuturor succes.
Doamna consilier județean Tolaș Liliana a revenit în sala de ședință, astfel că
numărul consilierilor județeni prezenți este de 31.
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.
David Adrian Nicolae:
Această asociere are ca scop realizarea în comun a Concertului Extraordinar
de Ziua Europei în data de 7 mai 2016. Consiliul Județean Hunedoara va contribui, cu
acordul dumneavoastră, la organizarea evenimentului cu suma de 41.500 lei.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
Nefiind discuții, 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, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar al
Județului Hunedoara și Clubul Copiilor Petroșani, în vederea realizării în comun a unui
proiect de interes județean.
David Adrian Nicolae:
In urma încheierii acestui acord de asociere, Consiliul Județean Hunedoara
va contribui la organizarea „Festivalului – Concurs Naţional de Gimnastică Aerobică CUPA
PARÎNG, ediţia a X-a” cu suma de 28.500 lei. Comisiile de specialitate.
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Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
David Adrian Nicolae:
Vă rog dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara,
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara și Clubul Copiilor Petroșani, în vederea
realizării în comun a unui proiect de interes județean, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.6:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar
al Județului Hunedoara și Clubul Copiilor Petroșani, în vederea realizării în comun a unui
proiect de interes județean, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei de carburant pentru
autoturismele din parcul auto al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor
Deva.
David Adrian Nicolae:
În conformitate cu prevederile Legii nr.258/2015, care modifică şi
completează Ordonanța Guvernului nr.80/2001, se propune stabilirea unei cote lunare de
150 litri carburanți pentru fiecare dintre cele două autovehicule ale Direcției Publice
Comunitare de Evidență a Persoanelor. Punctul de vedere al comisiilor.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt intervenții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei
de carburant pentru autoturismele din parcul auto al Direcției Publice Comunitare de
Evidență a Persoanelor Deva, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei de carburant
pentru autoturismele din parcul auto al Direcției Publice Comunitare de Evidență a
Persoanelor Deva, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a
Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.189/2013, cu modificările ulterioare.
David Adrian Nicolae:
Intrucât doamna Şofroni Maria Mihaela, reprezentanta Fundaţiei „Mara” Deva,
a decis să renunțe la calitatea de membru al comisiei din motive personale, cu ocazia
întâlnirii reprezentanţilor ONG-urilor din judeţul Hunedoara din data de 04.04.2016, s-a
stabilit înlocuirea acesteia cu domnul Iuga Aurel, reprezentantul „Children´s Aid” Fundation
Crişcior. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate.
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.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara organizată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013, cu modificările ulterioare, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea componenței
nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013, cu modificările ulterioare, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea denumirilor unor
obiective din programul de investiții anexă la buget.
David Adrian Nicolae:
Propun rectificarea bugetului propriu cu suma de + 925,00 mii lei la partea de
venituri și cu suma de + 3.350,00 mii lei la partea de cheltuieli, sumă alocată după cum
urmează: 2.425,00 mii lei pentru S.C.Apa Serv Valea Jiului; 250,00 mii lei pentru Serviciul
de Administrare a Monumentelor Istorice în vederea asigurării serviciilor de supraveghere,
pază și protecție a sitului Sarmizegetusa Regia și suma de 675,00 mii lei pentru paza
bunurilor achiziționate prin proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Hunedoara “. De asemenea, propun modificarea denumirilor unor obiective din
programul de investiții, anexă la buget. Comisiile de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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.
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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.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt intervenții? Domnul Rudeanu nu votează.
Având în vedere că domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae nu
participă la vot, numărul voturilor exprimate este de 30.
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea
denumirilor unor obiective din programul de investiții anexă la buget, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș
Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș
Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș
Liliana, Zvîncă Adrian.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea denumirilor unor
obiective din programul de investiții anexă la buget, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș
Liliana, Zvîncă Adrian.
VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului de Administrare a Monumentelor Istorice.
David Adrian Nicolae:
Vă propunem rectificarea cu suma de +250 mii lei din subvenții de la bugetul
propriu al județului pentru plata serviciilor de supraveghere, pază și protecție a sitului
Sarmizegetusa Regia. Punctul de vedere al comisiilor:
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt intervenții?
Rudeanu Mihail Nicolae:
Nu votez la acest punct.
David Adrian Nicolae:
Nu votează domnul Rudeanu. Alte intervenții?
Având în vedere că domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae nu
participă la vot, numărul voturilor exprimate este de 30.
13 | P a g e

Nefiind intervenții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului de
Administrare a Monumentelor Istorice, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș
Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș
Liliana, Zvîncă Adrian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului de Administrare a Monumentelor Istorice,
pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș
Liliana, Zvîncă Adrian.
VIII.
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.
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David Adrian Nicolae:
Este vorba despre suma de 2.425 mii lei din excedentul anului precedent
pentru finanțarea obiectivului de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică StrajaLupeni”. Comisiile de specialitate:
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt intervenții?
Nefiind intervenții, 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, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației
gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2015.
David Adrian Nicolae:
In conformitate cu dispozițiile art.122 din Legea nr.215/2001 și ale art.7 alin.1
din Legea contabilității nr.82/1991, este necesar să realizăm o inventariere anuală a
bunurilor și să prezentăm consiliului județean un raport asupra gestionării acestora.
Comisiile de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31
decembrie 2015, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra
situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2015, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
X.
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 I 2016.
David Adrian Nicolae:
In conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea finanțelor publice
locale nr.273/2006, execuția bugetelor aflate în autoritatea consiliului județean, întocmite pe
secțiunea de dezvoltare și funcționare, se aprobă trimestrial. Comisiile de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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.
Petrui Ioan Dorin:
Nu votez la acest punct.
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.
Joițoiu Cosmin:
Nici eu nu votez la acest punct.
Muțiu Florin:
Vă rog să menționați că nici eu nu votez la acest punct. Mulțumesc.
Rudeanu Mihail Nicolae:
Nu votez la acest punct.
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Tolaș Liliana:
Nu votez la acest punct nici eu domnule președinte dacă ați ajuns la
momentul la care putem să ne exprimăm.
David Adrian Nicolae:
Sigur, cum să nu. Altcineva?
Având în vedere că domnii consilieri județean Petrui Ioan Dorin, Joițoiu
Cosmin, Muțiu Florin, Rudeanu Mihail Nicolae și Tolaș Liliana nu participă la vot, numărul
voturilor exprimate este de 26.
Nefiind discuții, 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 I 2016, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu 26 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
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 I 2016, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan
Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma
Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
Din sala de ședință au ieșit temporar domnii consilieri Zvîncă Adrian, Turdean
Radu Eugen, Pleșcan Dorina și Gaita Doru, astfel că în sală se găsesc 27 consilieri
județeni.
XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul I 2016.
David Adrian Nicolae:
Execuția bugetului împrumuturilor externe și interne se aprobă trimestrial, în
conformitate cu prevederile art.49 alin.13 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006.
Punctul de vedere al comisiilor de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
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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.
Având în vedere că domnii consilieri județean Zvîncă Adrian, Turdean Radu
Eugen, Pleșcan Dorina și Gaita Doru nu sunt în sala de ședință la momentul votului,
numărul voturilor exprimate este de 27.
David Adrian Nicolae:
Vă rog dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe
trimestrul I 2016, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 de voturi pentru - David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Tolaș Liliana.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 de voturi pentru - David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Tolaș Liliana.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul I 2016, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 27 de voturi pentru - David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul,
Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Tolaș Liliana.
XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016 al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani.
David Adrian Nicolae:
Ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.75/2016,
prin care a fost aprobată finanțarea din bugetul propriu al Județului Hunedoara a
principalului tronson din cadrul obiectivului de investiții „Colector menajer în stațiunea
turistică Straja-Lupeni”, este necesar să fie rectificat în mod corespunzător bugetul de
venituri și cheltuieli al SC ApaServ Valea Jiului S.A. Petroșani – operatorul regional de apă
prin intermediul căruia se va derula investiția. Comisiile de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
Ivănuș Nicolae:
Dacă se poate, aveam și eu o întrebare, poate sunt în eroare eu. Nu trebuia
suplimentat și venitul total și cheltuiala totală cu suma de 4 milioane și ceva de lei?
David Adrian Nicolae:
Noi ne asumăm finanțarea unui singur tronson din cele trei.
Ivănuș Nicolae:
Da am observat consiliul județean și Primăria municipiului Lupeni își aduc
contribuția la bugetul Apa Serv cu 4 milioane și 100 și ceva mii lei, în sensul acesta nu
trebuia să apară la bugetul rectificat componenta de venituri totale și cheltuieli totale?
David Adrian Nicolae:
Nu înțeleg întrebarea dacă noi finanțăm cu 2 milioane, noi am rectificat
bugetul nostru și îi dăm mai departe.
Ivănuș Nicolae:
Nu ați înțeles, deci ni se prezintă în anexă la venituri totale.
21 | P a g e

David Adrian Nicolae:
La bugetul Apa Serv ziceți? O să-și rectifice din nou bugetul când o să
primească bani de la comunitatea din Lupeni. Deocamdată nu au fost alocați acești bani, nu
știu dacă au fost puși în discuție.
Ivănuș Nicolae:
Deci vreau să zic că a fost rectificat la investiții și nu a fost rectificat la
cheltuieli totale și venituri, asta voiam să spun.
David Adrian Nicolae:
Corect, bugetul de investiții este rectificat dar nu i-au încasat, noi acum
practic îi virăm și le și aprobăm lor să-i încaseze, sper că am înțeles corect.
Ivănuș Nicolae:
Asta înseamnă că luna viitoare rectificăm încă o dată.
David Adrian Nicolae:
Nu neapărat luna viitoare.
Ivănuș Nicolae:
Sau peste două luni.
David Adrian Nicolae:
Da, când noul primar al municipiului Lupeni va.., exact.
Ivănuș Nicolae:
Si consiliul județean i-am aprobat luna trecută, nu, sau astăzi i-am aprobat.
David Adrian Nicolae:
Acum.
Ivănuș Nicolae:
Eu susțin că trebuia să ne dea rectificat corect și la venituri totale.
David Adrian Nicolae:
Dacă nu au documente justificative...
Ivănuș Nicolae:
Sunt hotărârile de consiliu județean și Lupeni.
David Adrian Nicolae:
Asta este hotărârea de consiliu, noi o luăm acum, ne ținem de cuvânt.
Ivănuș Nicolae:
Deocamdată atât.
Doamna consilier județean Pleșcan Dorina și domnul consilier județean
Turdean Radu Eugen au revenit în sala de ședință astfel că numărul consilierilor județeni
prezenți în sală este de 29.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 de voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa
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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.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 de voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Niculae, 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2016 al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 de voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile,
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Niculae, 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.
XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui spațiu
imobiliar în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Deva, din
domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Deva, în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara.
David Adrian Nicolae:
Legea nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică reglementează procedura de trecere a unui bun din domeniul
public al unei UAT de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului
respectiv, prin hotărâre a consiliului local, la cererea consiliului județean. Astfel, acest
proiect de hotărâre are ca obiect inițierea procedurilor de transmitere în domeniul public al
județului a sediului secundar al Bibliotecii Județene Ovid Densușianu. Comisiile de
specialitate.
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Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
Domnii consilieri județeni Gaita Doru și Zvîncă Adrian au revenit în sala de
ședință astfel că numărul consilierilor județeni este de 31.
David Adrian Nicolae:
Vă rog dacă doriți să interveniți?
Nefiind intervenții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de
trecere a unui spațiu imobiliar în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană Ovid
Densușianu Deva, din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Deva, în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea
Consiliului Județean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui
spațiu imobiliar în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană Ovid Densușianu
Deva, din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Deva, în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului
Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale.
David Adrian Nicolae:
Se propune acordare unui număr de 6 licențe de traseu pentru curse regulate
speciale pentru transportul elevilor Liceului Teoretic Teglas Gabor, pentru transportul
salariaților unor societăți comerciale din județ, cât și pentru transbordarea persoanelor din
staţia de cale ferată Dobra în staţia de cale ferată Ilia. Comisiile de specialitate.
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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.
David Adrian Nicolae:
Dacă sunt discuții?
Morar Nicolae Simion:
Aș dori să se consemneze că nu votez la acest punct.
David Adrian Nicolae:
S-a consemnat domnule consilier Morar.
Pleșcan Dorina:
Aș dori să se consemneze că nu votez la acest punct.
David Adrian Nicolae:
Da, s-a consemnat. Alte intervenții?
Având în vedere că domnul consilier județean Morar Nicolae Simion și
doamna consilier județean Pleșcan Dorina nu participă la vot, numărul voturilor exprimate
este de 29.
Nefiind alte intervenții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea
unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin
curse regulate speciale, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 de voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan
Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă
Adrian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 de voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan
Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă
Adrian.
Art.3:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 de voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan
Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă
Adrian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 de voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu,
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,
Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan
Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă
Adrian.
XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului
de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.
David Adrian Nicolae:
Se propune reorganizarea centrului ”Servicii de recuperare pentru copii și
adulți cu handicap Deva” prin înființarea a două centre de zi distincte pentru copii și pentru
adulți; de asemenea, se solicită aprobarea modificărilor intevenite prin transformarea,
desființarea și înființarea unor posturi din cadrul direcției, cu menținerea numărului total de
posturi. Comisiile de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
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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.
David Adrian Nicolae:
Vă rog, dacă sunt discuții? Dacă doriți să interveniți?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș.
David Adrian Nicolae:
Se solicită modificarea statului de funcții ca urmare a promovării examenului
de promovare în treaptă profesională de către 8 persoane din cadrul Unității de Asistență
Medico-Socială Baia de Criș.
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Domnul consilier judeţean Oprișa 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.
David Adrian Nicolae:
Vă rog, dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului
general pentru obiectivul de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică Straja-Lupeni”.
David Adrian Nicolae:
S.C. APA SERV Valea Jiului S.A a solicitat actualizarea devizului pentru ca
valoarea de finanțare aprobată de Consiliul Județean Hunedoara să cuprindă și cheltuielile
de proiectare, taxele și avizele necesare și de asemenea cheltuieli diverse și neprevăzute,
lucru care a fost omis în documentația prezentată inițial. Comisiile de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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.
Domnul consilier județean Stoica Raul a ieșit din sala de ședință, astfel că
numărul consilierilor județeni prezenți în sala de ședință și la vot este de 30.
David Adrian Nicolae:
Vă rog, dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Colector menajer în stațiunea
turistică Straja-Lupeni”, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
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Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului
general pentru obiectivul de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică Straja-Lupeni”,
pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara.
David Adrian Nicolae:
In vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru obținerea finanțării
nerambursabile și a modernizării sectorului de drum Hunedoara-Călan din DJ 687, este
necesar să fie înscrisă în cartea funciară suprafața totală rezultată din măsurătorile
topografice aferente acestui sector de drum. Comisiile de specialitate.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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.
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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.
David Adrian Nicolae:
Vă rog, discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.

31 | P a g e

XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice din cadrul contractului de finanțare nr.912/4.03.2014 pentru implementarea
„Sistemului de management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR
49063.
David Adrian Nicolae:
Pentru a facilita accesul spre Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
este necesară modernizarea sectorului de drum județean cuprins între km 3+600 și km
6+100 pe drumul județean DJ 700.
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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.
David Adrian Nicolae:
Vă mulțumesc, dacă sunt discuții?
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/4.03.2014
pentru implementarea „Sistemului de management integrat al deșeurilor județul
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
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Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/4.03.2014 pentru
implementarea „Sistemului de management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod
SMIS – CSNR 49063, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu
Stănescu Vetuța, 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 Niculae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin,
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae,
Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin, Toma Florian, Turdean Radu Eugen,
Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian.
XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016.
David Adrian Nicolae:
Se propune modificarea programului prin redistribuirea sumelor către unele
activități astfel: de la îmbrăcăminți bituminoase ușoare la covoare bituminoase și de la
montare indicatoare la aprovizionare indicatoare. O să vă și detaliez exact, prevăzuserăm și
am obținut și acordul dumneavoastră de a continua asfaltarea drumului din Pasul Vulcan
spre județul Gorj, către limita cu județul Gorj. În urma discuțiilor avute cu Consiliul Județean
Gorj și dânșii urmau să-și asfalteze cei 6 – 7 kilometri pe care îi mai aveau de asfaltat astfel
încât drumul să fie practicabil integral pe asfalt , nu am văzut demararea investițiilor acolo
astfel încât redistribuim acele îmbrăcăminți bituminoase ușoare către alte covoare asfaltice
în acea zonă de lucrări și întreținere de drumuri județene. Dacă sunt intervenții?
Domnul consilier judeţean Oprișa 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 județean Botici Ovidiu 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.
Domnul consilier județean Stoica Raul a revenit în sala de ședință astfel că
numărul consilierilor prezenți și care participă la vot este de 31.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de
lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de
lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea doamnei Cazan Agripina
Elena din calitatea de membru titular și desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de
Urgență Deva.
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.
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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.
David Adrian Nicolae:
Vă rog dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt discuții o să vă rog să procedăm la
votul pe articole, pentru primul articol votul este secret. Este vorba despre revocarea
doamnei Cazan Agripina Elena. Si la articolul 2 este tot vot secret, așadar haideți să
efectuăm procedura de vot pentru articolul 1. Domnule secretar vă rog să anunțați
consilierii.
Se procedează la exercitarea votului secret, după care Comisia de validare
se retrage pentru numărarea voturilor.
După revenirea în sală a Comisiei de validare, domnul președinte al acesteia,
Oprișa Ioan Florin prezintă procesul-verbal:
In urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru
revocarea doamnei Cazan Agripina Elena din calitatea de membru titular în Consiliul de
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva, procedând la numărarea voturilor,
comisia a constatat următoarele:
Au fost exprimate 31 voturi, 30 voturi valabile, un vot nul.
Pentru revocarea doamnei Cazan Agripina Elena din calitatea de membru
titular în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva au fost exprimate
21 voturi pentru (opțiune de vot – DA) și 9 voturi împotrivă (opțiune de vot – NU).
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Semnează membrii comisiei. Vă mulțumesc.
David Adrian Nicolae:
A fost adoptat articolul 1, prin acest vot 21 la 9. Articolul 2 este tot un articol
cu vot secret, așa că vă rog să faceți propuneri pentru reprezentant al consiliului județean în
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva.
Stănescu Vetuța:
Domnule președinte, dacă-mi permiteți.
David Adrian Nicolae:
Vă rog doamna vicepreședinte, poftiți.
Stănescu Vetuța:
Il propun pe domnul Morar Nicolae Simion.
David Adrian Nicolae:
Mulțumesc. Alte propuneri? Dacă nu sunt alte propuneri, vă rog să întocmiți
buletinele de vot, avându-l ca și candidat pe domnul consilier Nicolae Simion Morar. Vă rog
domnule secretar să dispuneți începerea procedurii de vot la momentul potrivit.
Doamna consilier Tolaș Liliana și domnul consilier Petrui Ioan Dorin au părăsit
sala de ședință, astfel că numărul consilierilor județeni prezenți în sală și la vot este de 29.
După completarea buletinelor de vot, se procedează la exercitarea votului
secret, după care Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.
După revenirea în sală a Comisiei de validare, domnul președinte al acesteia,
Oprișa Ioan Florin prezintă procesul-verbal:
In urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru titular în
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;
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Au fost făcute următoarele propuneri: Morar Nicolae Simion
Procedând la numărarea voturilor a constatat următoarele:
Au fost exprimate 29 voturi: 29 voturi valabile, 0 voturi nule;
Pentru domnul Morar Nicolae Simion au fost exprimate 25 voturi pentru și 4
voturi împotrivă;
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Semnează membrii comisiei.
Astfel a fost aprobat articolul 2.
Au plecat din sala de ședință domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și
domnii consilieri Rus Ioan și Joițoiu Cosmin, astfel că numărul consilierilor județeni prezenți
în sala de ședință și la vot este de 26.
Se supune la vot art.3 – cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru - David Adrian Nicolae, Stănescu Vetuța,
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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin,
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
Se supune la vot art.4 – cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru - David Adrian Nicolae, Stănescu Vetuța,
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 Niculae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina,
Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Tabacu Claudiu Sorin,
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian.
x
Domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu a revenit în sala de ședință
David Adrian Nicolae:
Ultimul punct pe ordinea de zi – diverse. Ii dau cuvântul domnului consilier
județean Ivănuș.
Ivănuș Nicolae:
Da, domnule președinte, stimați colegi, am făcut o interpelare luna trecută, în
care am solicitat contractele mele cu Apa Serv din Valea Jiului din păcate sau adică
răspunsul e corespunzător dar mi-a confirmat ceea ce știu, aveam contract și la locuința din
Petroșani, unde locuiesc părinții mei și la locuința din Lupeni unde locuiesc, făcut cu
RAAVJ-ul deci cu Regia Autonomă a Apei Valea Jiului nu cu S.C. Apa Serv din Valea Jiului
și spre surprinderea mea, verificând documentația, observ că acel contract de prestări
servicii unde se prevedea cantitatea de un metru cub de apartament apă meteorică era
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bazat pe legislația din anii 2002 – 2003, între timp am intrat în Uniunea Europeană la 1
ianuarie 2007, s-a schimbat Legea alimentării cu apă și canalizare în 2007, a apărut
Ordinul ANRSC, unde era regulamentul-cadru, nr.88 din 2008 și Ordinul ANRSC nr.90 cu
contractul-cadru. Operatorul avea obligația să facă contracte-cadru după acest contractcadru, să reactualizeze și regulamentul și contractele cu beneficiarii și atunci se vedea
foarte clar interpretarea corectă a memoriului justificativ care am făcut-o eu, conform legii,
în luna – dacă nu mă înșel – în februarie. Aceasta ar fi prima problemă.
David Adrian Nicolae:
Aveți o solicitare în sensul acesta? Doriți să procedăm la anumite demersuri
sau ați vrut doar să ne informați?
Ivănuș Nicolae:
Eu am vrut să vă informez, solicitarea am făcut-o în ultimele șase luni, eu
consider managementul defectuos la S.C. Apa Serv, nu știu ce solicitare să mai am.
David Adrian Nicolae:
E un management tehnocrat la Apa Serv.
Ivănuș Nicolae:
Corect, asta-i situația cu tehnocrații în ziua de astăzi. A doua problemă, încă
o întrebare aș avea vizavi de sistemul integrat de management al deșeurilor, m-ar interesa
dacă există posibilitatea să intre în acest an de la 1 iulie pentru că am observat că
procedurile de achiziții sunt întârziate. Si a treia problemă, voiam să scot în evidență că am
fost pe drumul Merișor-Dealu Babii și eu știu câte reactualizări de devize am făcut, ce
costuri am aprobat în decursul celor trei ani, că eu am fost numai trei ani în acest mandat și
eu zic că totuși calitatea acolo lasă de dorit. Vă mulțumesc.
David Adrian Nicolae:
Si eu vă mulțumesc pentru interpelări, o să vă răspund la fiecare punctual.
Legat de sistemul de management integrat al deșeurilor, după cum sunt convins că știți,
suntem în procedură de licitație în ceea ce privește operatorul de pe stația de tratare
mecano-biologică de la Bârcea Mare, caietul de sarcini este pe sistemul electronic de
achiziții publice în consultare, cât privește cele patru zone de colectare cred că avem caietul
de sarcini care urmează să fie aprobate sau discutate de către cele 69 de UAT-uri și de
către consiliul județean; există riscuri deocamdată haide să spunem gestionabile ca acest
sistem să nu intre în funcțiune la 1 iulie 2016, după cum spuneați, însă toate procedurile,
toate construcțiile sunt terminate, toate depozitele neconforme au fost închise, banii
europeni au fost absorbiți, suntem în comunicare intensă cu Autoritatea de management, să
spunem că situația este sub control. In aceeași măsură, tot pentru a preveni eventuale
întârzieri în proceduri, începând cu luna ianuarie sau februarie a acestui an, am demarat
procedura de avizare-autorizare integrată a autorizației de mediu, despre asta e vorba, a
stației de tratare mecono-biologică.
Cât privește drumul județean 666 în cursul anului 2015, după ce a fost
adjudecată licitația de către un executant, am constatat și am și discutat despre asta în
consiliu de câteva ori, că există șase traversări ale unei magistrale de gaz în zona Dealu
Babii cred că înainte de a intra în intravilanul municipiului Vulcan și a fost nevoie de
obținerea unor avize și autorizații pentru protecția acestor magistrale de gaz. De asemenea,
lucrările pentru protecție sunt executate conform legislației în vigoare doar de firme
autorizate agreate de către autoritatea de stat din domeniu sau de către firma care
gestionează transportul gazului, nu s-a plătit și nu s-a executat lucrarea despre care
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dumneavoastră discutați, deci de asta arată drumul cum arată pentru că datorită acestor
impedimente care nu au reușit să fie depășite până în acest moment, nu s-a demarat încă
lucrarea respectivă. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, înainte să închidem ședința
aș dori să urez tuturor locuitorilor județului Hunedoara să se bucure de sărbători pascale
fericite, în liniște alături de cei care îi iubesc pentru că se apropie sărbătorile,”Hristos a
înviat” încă de pe acum hunedorenilor și noi ne vedem în luna mai. Doamne ajută.

PREȘEDINTE,
Adrian Nicolae David

p.SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni
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