
1 
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 27 august 2013 
 
 
 

    La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan și Rus Ioan – 
vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea 
Vasile, Cazan Agripina-Elena, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David 
Adrian Nicolae,  Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, 
Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip 
Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean 
Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel 
– secretarul județului. 
    Lipsesc de la ședință: domnul președinte Moloț Mircea Ioan și 
domnii consilieri județeni Botici Ovidiu Laurențiu, Costa Cosmin Cristian, 
Dămian Dana, Stănescu Vetuța și Stoica Raul. 
  In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
  Sedința este condusă de domnul vicepreședinte Balint Tiberiu. 
  Balint Tiberiu: 

 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. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 27 consilieri, potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
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    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 26 iulie 2013, şi să solicitaţi 
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în 
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.  
    Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, se 
supune la vot:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
 

x 
 
    Balint Tiberiu: 
    Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost publicată în presa locală: 
1.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de excelență; 
2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean 

Hunedoara cu Asociația Părinților „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean; 

3.     Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara; 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare 
încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București; 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara; 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara; 

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013; 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2013; 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale 
unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  și virărilor de credite 
în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor 
publice de interes județean; 
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11. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar 
al anului 2012, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare în anul 2013; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a  Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara; 

15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor spații imobiliare din 
domeniul privat al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Deva, în domeniul privat al Județului Hunedoara și 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara; 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate speciale; 

    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 aprobaţi completarea ordinii de zi publicată în 
presă cu următoarele proiecte de hotărâre: 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la 

Procesul verbal de predare-primire a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.154/2013; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2013 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroșani, la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara, 

ultimul punct de pe ordinea de zi urmând a fi, ca de obicei, punctul Diverse. 
  Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 

  Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi, cu 
completările propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

   Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (27). 
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I. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
diplome de excelență, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Cristescu Costică 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea unor diplome de 
excelență: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
diplome de excelență, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
  Gaita Doru: 
    Sunt fericit de-a dreptul. Este o inspirată inițiativă ce devine 
astăzi realitate prin acordarea acestei meritorii diplome de excelență unui 
om drag tuturor – doamna Paulina Popa. A dăruit iubitorilor de poezie 
peste 30 de volume scrise cu suflet și incontestabil har, o viață dedicată 
poeziei, frumosului, o viață dăruită celor ce iubesc cartea. O prezență 
constantă, Paulina Popa este un nume de referință în literatura română, un 
om de cultură complet, care a contribuit cu întregul său talent și cu toată 
energia la îmbogățirea spirituală a tuturor.  
    Distinsa poetă ne îndreptățește să afirmăm că iubirea este un 
dar emotiv al întregii sale opere poetice. De cele mai multe ori meritele îi 
sunt recunoscute de către cei apropiați, iar uneori – când realizările sunt 
importante – întreaga comunitate le recunoaște și le acordă atenția 
cuvenită. In această situație suntem noi acum și trebuie să recunosc că îmi 
face mare plăcere să pot rosti aceste cuvinte în onoare unei doamne 
sensibile, energice, calculate, dar – în același timp – poet important, 
manager de editură și inițiator de evenimente culturale semnificative pentru 
viața județului nostru și nu numai. 
  Pe doamna Paulina Popa o cunosc personal și îmi aduc cu 
mare plăcere aminte de momentele când venea să-mi spună ce carte a 
publicat sau ce eveniment vrea să organizeze, pentru ca o întreagă 
comunitate să poată fi reprezentată cultural și să-și găsească identitatea 
spiritului propriu. Acordarea diplomei de astăzi încununează în acest fel 
realizările de o viață, evenimente trecute, prezente și – incontestabil –
viitoare ale doamnei Paulina Popa, așezând-o astfel în rândurile 
personalităților din județul Hunedoara care ne lasă o moștenire deosebită. 
  La mulți ani! Felicitări! Si cât mai multă inspirație pentru multe 
alte realizări viitoare! 
  Se înmânează doamnei Paulina Popa diploma de excelență. 
   Popa Paulina: 
  Dacă îmi permiteți două cuvinte, doamnelor, domnilor, dragii 
mei prieteni. Spun dragii mei prieteni pentru că aici în sală sunt oameni 
dragi sufletului meu, oameni cu care am colaborat fructuos de-a lungul 
anilor pe teme culturale și nu numai. Vă mulțumesc tuturor pentru 
încredere! Diploma și recunoașterea de astăzi mă fac să nu regret faptul 
că, atunci când am fost în orient, când am fost în grădina raiului – Iordania 
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de astăzi – sau pe Mississippi, am recitat cu steagul României pe masă. 
Atunci nu speram ca și edilii, cei care sunt puși să gospodărească acest 
județ, se vor gândi cu drag la mine. Vă mulțumesc! Sunteți mulți, ar dura 
prea mult să vă pomenesc pe toți; de aceea vă cuprind în dragostea mea și 
vă mulțumesc din suflet! 
  Balint Tiberiu: 
  Vă mulțumim și noi și vă asigur că de admirația noastră v-ați 
bucurat întotdeauna, chiar dacă numai acum ați primit această diplomă de 
excelență. La mulți ani încă o dată, distinsă doamnă! 
  Se înmânează diploma de excelență elevului Pipis Raul-Alex, 
pentru rezultatele excepționale obținute la olimpiadele școlare naționale și 
internaționale. 
  Pipis Raul-Alex: 
  Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru premiul acordat și, 
de asemenea, să vă împărtășesc bucuria mea că în România oamenii de 
valoare nu sunt niciodată uitați. Vă mulțumesc! 
 
 
 

II. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Părinților „Dr.Aurel Vlad” 
Orăștie, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes 
public județean, precum nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Cristescu Costică 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 Coltescu Marin 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului 
Județean Hunedoara cu Asociația Părinților „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, în 
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vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Părinților „Dr.Aurel 
Vlad” Orăștie, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de 
interes public județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
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III. 
   Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 
Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor 
care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea 
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Judfețului Hunedoara, 
în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
  Balint Tiberiu: 
  Vă mulțumesc, domnilor consilieri, sper că nu am insistat 
degeaba. Speram că vor fi 27 voturi pentru, deoarece este un pas 
important într-un proiect esențial pentru județul Hunedoara – sistemul 
integrat de management al deșeurilor. Vreau să mulțumesc pe această 
cale consilierilor din Consiliul Local al Comunei Băcia, care au înțeles 
importanța acestui proiect și – până la urmă, după îndelungi dezbateri – 
ne-au acordat încrederea și – împreună cu aceasta – ne-au dat în 
administrare și acest drum, care va deservi deponeul de la Bîrcea Mare. Vă 
mulțumesc și dumneavoastră, consilierilor județeni, că ați înțeles 
importanța acestui proiect și ați votat pentru. 
 
 
 

IV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, precum și 
nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Cristescu Costică 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 Coltescu Marin 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de 
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colaborare încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
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general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 4 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian). 

    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 4 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 voturi pentru și 4 
abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Toma 
Florian). 
 
 
 

VI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate fiind de 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale Consiliului 
Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene 
pe anul 2013, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene 
pe anul 2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Consiliului Județean 
Hunedoara pe anul 2013, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
  Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
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sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Coltescu Marin 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 
 

IX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
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anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru 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 Coltescu Marin 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Toma Florian: 
  O singură nelămurire am. Si, pentru că îl văd aici pe domnul 
director Borbely de la Camera Agricolă, vreau să-i adresez o întrebare. La 
Titlul 10 – alte cheltuieli, cod indicator 5917 – despăgubiri civile, alocăm 
10.000 lei, adică 100 de milioane bani vechi. Aș vrea să știu ce reprezintă 
aceste cheltuieli și cui datorăm aceste despăgubiri civile. 
  Borbely Martin: 
  In anul 2010 un consilier a fost destituit, iar în instanță a 
câștigat dreptul de a fi reangajat. Noi am urmat calea de atac și pe cea de 
apel, dar am pierdut în amândouă cazurile. Astfel, a fost emisă o hotărâre a 
instanței judecătorești prin care suntem obligați la plata acestor despăgubiri 
civile. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara: 
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  Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate fiind de 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.6: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 
ale spitalelor publice de interes județean, precum și nota de fundamentare 
la acesta. 
    Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru 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 Coltescu Marin 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale 
spitalelor publice de interes județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2012, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare în anul 2013, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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 Tolaș Liliana 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 Gaita Doru 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 Coltescu Marin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
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administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului 
bugetar al anului 2012, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare în anul 2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2012, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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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    Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana 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 Gaita Doru 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 Coltescu Marin 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Balint Tiberiu: 
  Aș vrea să vă informez că, în urma Ordonanței Guvernului 
României nr.77/2013, aparatul de lucru al consiliului județean s-a redus cu 
6 posturi: patru juriști și doi auditori. Din păcate, nu am reușit să facem 
nimic ca să salvăm acele posturi, iar aparatul juridic al consiliului județean 
este subdimensionat în momentul de față. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 2 abțineri (Gligor Dorin Oliviu 
și Petrui Ioan Dorin ). 

    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 3 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, 
Oprișa Ioan Florin și Petrui Ioan Dorin). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 3 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Oprișa 
Ioan Florin și Petrui Ioan Dorin). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare a aparatului propriu al Consiliului Județean Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 voturi pentru și 4 
abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma 
Florian). 
  Balint Tiberiu: 
  V-aș ruga, dacă doriți, să vă justificați abținerea la acest punct 
de pe ordinea de zi, întrucât organigrama aparatului propriu al consiliului 
județean nu s-a modificat, doar s-au redus aceste posturi, aplicând 
prevederile unei ordonanțe a guvernului. 
  Gligor Dorin: 
  Aplicând strict aceste prevederi? Era definit acolo 4 juriști și doi 
auditori? Sau erau și alte alternative? 
  Balint Tiberiu: 
  Nu existau alternative, întrucât acele posturi nu erau ocupate la 
data intrării în vigoare a ordonanței și au trebuit reduse. 
  Gligor Dorin: 
  Câți juriști sunt în momentul de față? 
  Balint Tiberiu: 
  Cinci. 
  Gligor Dorin: 
  Asta înseamnă că aveam 9 posturi de juriști în organigramă. 
  Balint Tiberiu: 
  Da, aveam 9 posturi de juriști, dintre care 4 erau neocupate și 
s-au redus. 
  Gligor Dorin: 
  Nu am votat împotrivă, m-am abținut, dar greu înțeleg goana 
după contractare de servicii juridice cu 9 posturi de juriști în organigramă. 
Si când e vorba de posturi, mai ales în ziua de astăzi, eu cred că 
responsabilitatea trebuie să fie maximă și nu trecută prin mașina de vot 
care funcționează la comandă. Asta e tot. Mulțumesc. 
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  Balint Tiberiu: 
  Vă mulțumesc, domnule consilier. Am înțeles dedicația 
dumneavoastră și o să ținem cont de ea. 
 
 
 

XIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Publice Comunitare 
de Evidență a Persoanelor Hunedoara, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

XIV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „Ovid 
Densușianu” Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Gaita Doru 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „Ovid 
Densușianu” Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor 
spații imobiliare din domeniul privat al Municipiului Deva și din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în domeniul privat al 
Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
   Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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 Gaita Doru 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor spații 
imobiliare din domeniul privat al Municipiului Deva și din administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Deva, în domeniul privat al Județului 
Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru și o 
abținere (Gligor Dorin Oliviu). 
 
 
 

XVI 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe  
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
      Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin 
cuse regulate speciale: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional nr.1 la Procesul verbal de predare-primire a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la 
Procesul verbal de predare-primire a monumentului istoric Sarmizegetusa 
Regia – Grădiștea de Munte: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional nr.1 la Procesul verbal de predare-primire a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
  Doamna consilier județean Tolaș Liliana părăsește sala de 
ședințe, numărul consilierilor prezenți în continuare fiind de 26. 
 
 
 

XVIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.154/2013, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
      Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.154/2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.154/2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC APA SERV VALEA 
JIULUI SA Petroșani, la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar 
majoritar, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier judeţean Cristescu Costică 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 privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Gaita Doru 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 Coltescu Marin 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroșani, la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC APA SERV 
VALEA JIULUI SA Petroșani, la care Județul Hunedoara are calitatea de 
acționar majoritar, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Domnul consilier județean Gaita Doru 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 Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
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Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
  Balint Tiberiu: 
  Domnilor consilieri, am epuizat toate punctele propuse pe 
ordinea de zi, mai puțin punctul Diverse. Dacă aveți ceva de spus la acest 
punct, vă rog să luați cuvântul. Dacă nu, vă mulțumesc tuturor consilierilor 
care faceți parte din mașina de vot a consiliului județean, pentru că vă 
asigur că toate proiectele de hotărâre pe care le-ați votat astăzi sunt în 
interesul cetățenilor din județul Hunedoara. Vă doresc o zi bună în 
continuare. 
  Domnul vicepreședinte Balint Tiberiu declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
  p.PRESEDINTE,    SECRETAR, 
             Tiberiu Balint     Daniel Dan 
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