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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

PROCES VERBAL 
Incheiat astăzi, 29 iulie 2015 în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

 Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
David Adrian Nicolae. 
 La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu și Stănescu Vetuța – vicepreședinții 
consiliului județean; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin,  Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail 
Nicolae, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș 
Liliana  – consilieri județeni în Consiliul Județean Hunedoara; Stefoni Dumitru Sorin – 
secretarul Județului Hunedoara. 
 Lipsesc de la ședință: Rus Ioan, Petrui Ioan Dorin(concediu de odihnă) și Zvîncă 
Adrian. 
 David Adrian Nicolae: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
 David Adrian Nicolae: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 27 consilieri județeni, potrivit art.95 alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şedinţa este legal constituită.   

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 17 
iunie 2015 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, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 

S-a aprobat cu  unanimitate de voturi. 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului 
Joițoiu Cosmin; 
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2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara 
în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”; 
3. Proiect de hotărâre pentru completarea  Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi 
altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2015; 
4. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pe trimestrul II 2015; 
5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor 
interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2015; 
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2015; 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  
nr.108/2013 privind aprobarea depunerii unui proiect pentru asistență tehnică de pregătire a 
proiectului de investiții în Valea Jiului aferent perioadei 2014 – 2020 și a cofinanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean ”Salvamont”; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență 
Medico-Socială Baia de Criș; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Hunedoara – Deva; 
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru 
protecția copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.189/2013; 
18. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului 
și Urbanism; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Asociația Mândra a Cabanierilor din Masivul Parâng în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean; 
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20. Proiect de hotărâre privind retragerea Județului Hunedoara din calitatea de membru 
asociat în Asociația Club Sportiv Municipal Cetate Deva; 
21. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, cu Asociația Discovering Transylvania Motorsport, în vederea finanțării și 
realizării în comun a unei acțiuni de interes public; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre Consiliul 
Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al 
Județului Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea asigurării condițiilor 
optime de funcționare a Ambulanței SMURD tip C1 – terapie intensivă mobilă; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico–economică pentru 
obiectivele ”Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna-DJ 687A, km.1+100-3+300” și ”Reparație 
instalație electrică la subsolul sediului Consiliului Județean Hunedoara” ale Consiliului 
Județean Hunedoara; 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele  
de investiții: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-
Mănăstirea Prislop, km 5+100 -km 12+275, Modernizare DJ 706:DJ 706A-Vorța-Visca-
Țebea-DN 76, km 17+800-28+800, Modernizare DJ 666:DN 66(Merișor)-Dealu Babii-
Vulcan, km 5+010-10+000, Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ 705) – Băcâia – limită județ Alba, 
km 3+424 – 7+700 - Urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna iulie 
2014, Refacere poduri calamitate pe DJ 668A și Protecția conductei de transport gaze 
naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 
666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean 
Hunedoara; 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiții Construire clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, la faza studiu de fezabilitate; 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  devizului general pentru 
obiectivele de investiții: ”Inchiderea depozitelor urbane neconforme din Aninoasa, Uroi-
Rapoltu Mare, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan, Hunedoara” și ”Construirea stației de sortare și 
a stației de transfer în Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2012 
pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015; 
28. Proiect de hotărâre privind desemnarea SP QUANTUM SPRL ca lichidator al  S.C. 
Compania de Turism Hunedoara S.A.  
   In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rog  să aprobaţi 
modificarea și completarea ordinii de zi, după cum urmează: 

Retragerea de pe ordinea de zi: 
a punctului 6 - Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2015; 
și 
 a punctului 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 

Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Mândra a Cabanierilor din 
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Masivul Parâng în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
județean; 

Completare: 
− Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu 

al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea programului de investiții 
pe anul 2015; 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru 
obiectivul ”Instalație interioară de oxigenoterapie” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
din Brad; 

− Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa a tronsonului din drumul 
judeţean DJ 666B: DN66A(Iscroni)-Aninoasa, cuprins între km 2+875 şi km 5+750; 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Hunedoara la 
licitația publică pentru cumpărarea unei parcele de teren, aflată în proprietatea 
privată a Comunei Băcia, situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în 
C.F.61467, în suprafață de 10.105 mp, categoria de folosință ”drum”; 
și ca de obicei ultimul punct - punctul de diverse. 

  Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea și completarea propuse: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 

 
 

I. 
 
   Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean 
al domnului Joițoiu Cosmin. 
   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. 

Domnul consilier judeţean Oprișa Ioan Florin prezintă procesul verbal al Comisiei de 
validare. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dacă sunt discuții pe marginea acestui subiect? 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte, chiar dacă s-a citit procesul verbal, eu aș dori să informez 
opinia publică și pe dumneavoastră și aș vrea să vă fac o întrebare asupra incompatibilității 
domnului Joițoiu. Se știe că dumnealui lucrează în cadrul consiliului județean, directorul 
Agenției de dezvoltare regională întrucât grupul PSD – noi, a depus o solicitare pentru a 
intra următorul pe lista USL, văd că s-a luat decizia la nivelul consiliului județean să fie 
confirmat domnul Joițoiu. Aș dori domnul secretar sau dumneavoastră să ne dați un 
răspuns categoric pentru a nu ne face de râs și de a nu influența activitatea politică în viitor 
a domnului Joițoiu, o persoană tânără. 
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 David Adrian Nicolae: 
 O să vă răspund eu dacă-mi permiteți domnule consilier, în primul rând regimul 
incompatibilităților și a conflictului de interese este o chestiune care privește strict personal 
pe fiecare dintre noi. Domnul Joițoiu, conform legii, are la dispoziție 15 zile să verifice dacă 
se află sub incidența sau nu se află sub incidența conflictului de interese sau a 
incompatibilităților, iar dacă dânsul decide să rămână în ambele calități este o decizie care 
și-o asumă personal, nu este asumată de instituția Consiliului Județean Hunedoara. Oricum 
vă mulțumesc pentru că ați ridicat această problemă și pentru că ați mai avut o întrebare, 
permiteți-mi să vă răspuns. Așa cum știe toată lumea există două locuri vacante de consilier 
județean în Consiliul Județean Hunedoara, astăzi validăm doar unul pentru că pentru 
celălalt loc de consilier județean avem două solicitări: una din partea PSD și una din partea 
PNL. Este vorba de locul lăsat vacant de domnul Costa, dânsul a intrat în consiliul județean 
pe lista USP și a ieșit, a părăsit consiliul ca și membru PNL. Având două solicitări, am 
transmis o adresă Autorității Electorale pentru a ne spune de unde să suplimentăm lista, din 
lista USL sau din lista USP, lucrul acesta îl vom face conform indicațiilor primite luna 
viitoare, luna august. Așadar privind regimul incompatibilităților e o chestiune asumată în 
mod personal de fiecare dintre noi și vă mulțumesc că ați ridicat această problemă. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Joițoiu Cosmin, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 3 abțineri – Gaita Doru, Coltescu Marin, Staier 
Ioan Dumitru. 

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

   S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 4 abțineri – Gaita Doru, Coltescu Marin, Staier 
Ioan Dumitru, Hirghiduși Ion. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 4 abțineri – Gaita Doru, Coltescu Marin, Staier 
Ioan Dumitru, Hirghiduși Ion. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 4 abțineri – Gaita Doru, Coltescu Marin, Staier 
Ioan Dumitru, Hirghiduși Ion. 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
   S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 4 abțineri – Gaita Doru, Coltescu Marin, Staier 
Ioan Dumitru, Hirghiduși Ion. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier 
județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat cu 22 voturi pentru și 5 abțineri – Gaita Doru, Coltescu Marin, Staier 
Ioan Dumitru, Hirghiduși Ion, Cărăguț Vasile. 
 David Adrian Nicolae: 
   Domnule consilier,  vă rog să vă prezentați să depuneți jurământul. 
 Având în vedere solemnitatea momentului, rog asistența să se ridice. 
 Domnul Joițoiu Cosmin depune jurământul de consilier județean și îl semnează. 
 David Adrian Nicolae: 
 Din acest moment domnule consilier veți participa la ședință cu drept de vot. 
 Doamna consilier județean Cazan Agripina a plecat de la ședință. 
 

II. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”. 
 David Adrian Nicolae: 
 Intrucât domnul Ioan Rus a demisionat din funcția de reprezentant al consiliului 
județean, avem obligația să desemnăm o altă persoană. 
   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 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. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”, pe articole: 
 David Adrian Nicolae: 
 Primul articol este cu vot deschis. 
 Art.1 – cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).  
 Art.2 – cu vot secret: vă rog să faceți propuneri. 
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 Dămian Dana: 
 O propun ca reprezentant al consiliului județean pe doamna vicepreședinte Stănescu 
Vetuța. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă rog să se completeze 
buletinele de vot. Luăm o scurtă pauză pentru ca acestea să fie tipărite și apoi vă rog să 
răspundeți la apelul domnului secretar pentru a vota. 
 După exercitarea votului secret, doamna consilier județean Pleșcan Dorina a plecat 
de la ședință. 
 Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. 
 (după revenirea în sală a comisiei de validare) 
 Domnul consilier județean Oprișa Florin prezintă procesul-verbal al Comisiei de 
validare: din 27 voturi valabil exprimate, pentru doamna vicepreședinte Stănescu Vetuța au 
fost exprimate 26 voturi pentru și un vot împotrivă. 
 Astfel a fost adoptat articolul 2. 
 Art.3 – cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 

Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea  Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2015. 
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 David Adrian Nicolae: 
 E vorba de introducerea unei taxe pentru cursul de formare profesională pentru 
beneficiarii Măsurii 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă”, la solicitarea 
Camerei Agricole. Vă rog dacă sunt discuții pe marginea acestui subiect. 
   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 Prip Ioan 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. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea  Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2015, pe articole: 
 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).  
 Doamna consilier județean Tolaș Liliana a ieșit de sala de ședință. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea  Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
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precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Doamna consilier județean Tolaș Liliana a revenit în sala de ședință. 
 

IV. 
 

   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 II 2015. 
   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 Prip Ioan 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. 
 Tolaș Liliana: 
 Domnule președinte, rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 Muțiu Florin: 
 Domnule președinte, rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
   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 II 2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
   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 II 2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2015. 
   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. 
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   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 Prip Ioan 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul 
II 2015, pe articole: 
 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2015, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara  nr.108/2013 privind aprobarea depunerii unui proiect pentru asistență tehnică 
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de pregătire a proiectului de investiții în Valea Jiului aferent perioadei 2014 – 2020 și a 
cofinanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de o modificare a contribuției proprii a consiliului județean de la 
147.349,92 lei la valoarea de 123.120 lei, aceasta este esența proiectului de hotărâre. 
   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 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara  nr.108/2013 privind aprobarea depunerii unui proiect 
pentru asistență tehnică de pregătire a proiectului de investiții în Valea Jiului aferent 
perioadei 2014 – 2020 și a cofinanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial 
”Mediu” 2007 – 2013, pe articole: 
 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).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara  nr.108/2013 privind aprobarea depunerii unui proiect pentru asistență 
tehnică de pregătire a proiectului de investiții în Valea Jiului aferent perioadei 2014 – 2020 
și a cofinanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de transformarea a trei posturi ca urmare a promovării examenului în 
grad profesional superior, modificarea subordonării unor servicii și compartimente și 
modificarea unor denumiri ale acestora. 
   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 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 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).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

   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: 
   E vorba de organizarea compartimentului de audit public intern, promovarea unor 
angajaţi, desfiinţarea unui serviciu de tip rezidenţial - Casa familială Hunedoara și 
transformarea unor posturi vacante, respectiv mutarea unor posturi între anumite servicii 
sociale. 
   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 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 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 (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).  
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 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: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean 
”Salvamont”. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de înființarea unui post de consilier juridic de gradul IA cu atribuții în 
domeniul juridic și achiziții publice. 
   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 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Serviciului Public Județean ”Salvamont”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean 
”Salvamont”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara. 
 David Adrian Nicolae: 
 E vorba de desființarea unui post vacant de referent care va fi trecut la Serviciul 
Public Salvamont. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții. 
 Gaita Doru: 
 Da. O să votez afirmativ pentru această modificare, mi se pare chiar normală, dar aș 
aduce aminte că am avut o promisiune de analiză a acestui Centrul Județean pentru 
Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Hunedoara făcută de domnul președinte în 
funcție, la ora actuală de domnul Gligor, vicepreședintele consiliului județean, acea discuție 
nu a avut loc și țin în continuare pentru că este inadmisibil să primesc răspuns din partea 
șefului acestui centru și nu este de ce nu este aici pentru că în mod normal și logic era să 
fie prezent. Eu cred că dacă mă analizați pe mine trebuie să fiu de față sau, mă rog, 
răspunsul cu fraza că ”așa am hotărât eu” nu pot să fiu de acord și nu pot să o accept. 
Repet s-au dat 70 milioane unui ansamblu din județul Sibiu, o să avem surprize la timpul 
respectiv cu acest lucru, cu toată seriozitatea o spun acum, o să vi le aduc la cunoștință 
când trebuie și ați văzut ce soliști avem. Astăzi i-ați ales pe Ansamblul Drăgan Muntean să 
cânte și să ne intoneze Imnul României la care am avut emoții cu toții, un ansamblu foarte 
competent. Această analiză nu a avut loc și aș dori ca pe viitor să nu mai facem promisiuni 
fără acoperire. Mulțumesc. 
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 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc și eu domnule consilier, o să încep prin a mă alătura dumneavoastră 
privind aprecierile asupra performanțelor Ansamblului Drăgan Muntean dar și a calității 
evenimentelor organizate de Centrul nostru de conservare a culturii tradiționale, este 
adevărat ați solicitat această analiză. Vă propun ca după ședința ordinară să stabilim de 
comun acord o dată la care sunteți disponibil pentru a convoca conducerea Centrului 
Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale pentru a face această 
analiză în detaliu. In ceea ce privește lipsa doamnei director astăzi se datorează faptului că 
este în concediu de odihnă, avem cu toții dreptul la concediu dar vă asigur că în cursul lunii 
august, în măsura în care dumneavoastră veți fi disponibil, vom avea această ședință de 
analiză asupra activității centrului. 
 Gaita Doru: 
 Nu numai eu, ci și membri ai Comisiei de cultură. 
 David Adrian Nicolae: 
 Desigur și oricare consilier interesat să participe la această ședință este binevenit. 
De asemenea domnule consilier doresc să vă reamintesc de prerogativa pe care nu ați dorit 
să o folosiți, aceea de a convoca în fața Consiliului Județean Hunedoara, de a interpela pe 
oricare director al unei instituții subordonate pentru a cere clarificări, lămuriri, explicații 
privind activitatea dumnealor. Repet, aveți această prerogativă în calitate de consilier 
județean să faceți această interpelare. Dacă considerați că o analiză în afara ședinței 
ordinare este suficientă, este în regulă, o să o facem atunci când stabilim de comun. 
Onorăm orice promisiune efectuată în numele Consiliului Județean Hunedoara, atâta vreme 
cât e sustenabilă din mai multe puncte de vedere. Dacă mai sunt alte discuții? 
 Bârea Vasile: 
 Da, domnule președinte. Să știți că și eu sunt de acord în principiu cu transferarea 
acestui post vacant către Salvamont pentru că acolo într-adevăr se salvează vieți, dar eu 
cred că și la Centrul acesta de promovare și de conservare a culturii tradiționale se duce și 
acolo sau ar trebui să se ducă o muncă de salvare, de salvare a unor meșteșuguri, a unor 
tradiții populare. Mă uitam că în organigramă sunt patru posturi care se referă exact la să 
zicem așa, protejarea tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor și am dori să știm cum își 
desfășoară activitatea mai ales acest compartiment, pentru că sunt anumite meșteșuguri în 
județul nostru care sunt pe cale de dispariție și într-adevăr ca să poți să conservi ceva întâi 
trebuie să salvezi. Am fost duminică la Obârșia la Tomești unde s-a organizat Târgul olarilor 
a 18-a ediție, iar meșteșugarii populari de acolo, tradiționali, sunt din ce în ce mai puțini. Au 
fost 3 meșteșugari, care au vârsta senectuții și nu vine nimeni să preia aceste tradiții. Eu 
sunt convins că nu se poate trăi din acest meșteșug, dar ca să poți să conservi ceva trebuie 
să pregătești tinerii și poate, eu știu, stimulați poate prin anumite tabere de creație să poată 
fi dusă această tradiție în județul Hunedoara mai departe pentru că vedeți dumneavoastră 
apar kitsch-uri în lipsa celor originale și o să se ajungă să apară pe piață eu știu numai oale 
de Corund sau eu știu de Horezu și se duce tradiția la Obârșia. De aceea, eu zic că trebuie 
făcut ceva pentru conservarea acestor tradiții în județul Hunedoara, s-a încercat ceva la 
Bulzești, pardon la Buceș, unde a mai rămas un singur bătrân care se ocupă cu, eu știu, 
scoaterea aurului aluvionar cu șaitrocul și este bine că se creează acolo ceva, se creează 
un muzeu sau un mic muzeu cu instrumente specifice aurarilor. Este bine ca acestea să fie 
cunoscute și de tineri și să fie duse mai departe. Deci și eu aș solicita ca într-o perioadă 
următoare cei de la centrul respectiv să vină să ne spună un pic cum se preocupă nu numai 
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de conservarea folclorului la nivelul județului ci și de celelalte meșteșuguri și obiceiuri 
tradiționale din județul Hunedoara. Mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier, înțeleg că solicitarea dumneavoastră este de a fi 
prezenți în ședința următoare ordinară sau doriți o întâlnire cu comisia noastră de cultură, 
comisia de specialitate? 
 Bârea Vasile: 
 Eu cred că în ședința următoare sau într-una din ședințele următoare ar putea să 
prezinte un fel de raport de activitate pe această problemă. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog să consemnați interpelarea făcută de domnul consilier județean și să 
transmiteți solicitarea ca la următoarea ședință ordinară doamna director Deac să participe 
în cadrul ședinței și să ne pună la dispoziție viziunea dânsei asupra conservării 
meșteșugurilor tradiționale în județul Hunedoara. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, pe articole: 
 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).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
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XI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice. 
 David Adrian Nicolae: 
 Se constituie un Consiliu științific și se stabilesc atribuțiile acestuia la nivelul 
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice, acesta este obiectul proiectului 
de hotărâre. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice, pe articole: 
 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).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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



20 
 

XII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de 
Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de transformarea a două posturi vacante de asistent medical principal în 
asistent medical debutant și a unui post vacant de muncitor calificat treapta III în muncitor 
calificat treapta IV. 
   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 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. 
 Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru a plecat din sala de ședință. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Numărul consilierilor 
prezenți în sală este 25. 
  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 (25).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 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? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de promovarea în grad profesional superior a patru angajați ai teatrului, 
doi actori, un artist plastic și un consultant artistic. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții doamnelor, domnilor consilieri? 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” 
Petroșani, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
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   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de ocuparea a șapte posturi vacante ca urmare a concursurilor, 
transformarea unui post de muzeograf în cercetător științific și promovarea în grad 
profesional a 12 angajați. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții doamnelor, domnilor consilieri? 
 Tolaș Liliana: 
 Domnule președinte, rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 S-a consemnat doamna consilier. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru a revenit în sala de ședință astfel că 
numărul consilierilor prezenți este de 26. 
 

XV. 
 

   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: 
 E vorba de acordarea unui număr de 21 de licențe de traseu, în urma depunerii 
documentațiilor către serviciul nostru de specialitate. 
   Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții? Da, domnule consilier Gaita. 
 Gaita Doru: 
 Am avut o discuție cu doamna Delina, șefa de serviciu ieri și sunt cu totul lămurit, dar 
aș adăuga că aceste trasee atât la transportul special cât și la transportul regulat de 
persoane, scopul este de a satisface acești oameni și transportul lor, nu e un transport 
turistic de plăcere, oamenii aceștia trebuie să ajungă la serviciu sau oamenii aceștia au 
necazuri, trebuie să ajungă pe la spital. Aș ruga, am discutat de fapt, dar trebuie să o 
punctez și în plen să verificăm fiecare transportator, deoarece aceștia consideră după bunul 
lor plac să anuleze sau să nu mai circule pe unele trasee și rămân descoperite; avem trei 
trasee, nu le mai repet, le-am discutat, s-a înțeles dar avem posibilități multiple de a-i lămuri 
sau le luăm licența sau găsim o soluție convenabilă pentru cetățeni. O justificare că e 
drumul prost și eu nu mai particip sau nu bag mașinile pe acolo cred că e puerilă și nu ne 
face onoare să stăm în fața cetățenilor în acest mod. Deci este discutat, cred că se va 
reglementa. Mulțumesc. 
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 David Adrian Nicolae: 
 Si eu vă mulțumesc domnule consilier, este o problemă sensibilă într-adevăr a 
transportului de persoane, din păcate legislația, din păcate sau din fericire, nu aș vrea să 
apreciez eu, vă las pe dumneavoastră să o faceți, legislația este foarte permisivă în privința 
acestor licențe de traseu pentru curse speciale. Conform legii, dacă pun la dispoziția 
Serviciului de transporturi din cadrul consiliului județean o documentație prevăzută de lege, 
noi suntem obligați să le acordăm aceste licențe de traseu. Sigur avem și o forță de 
coerciție la îndemână și anume controlul și vă asigur că ne preocupă la nivelul executivului 
consiliului județean această problemă, iar graficul de control pentru prima dată după mulți 
ani a fost implementat alături de Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara și pe 
transport persoane, este urmat foarte strict, e implementat foarte strict iar rezultatele le 
puteți vedea și dumneavoastră în numărul de procese-verbale de amendă încheiate în 
cursul acestui an. Vă rog dacă mai sunt alte discuții. Domnul Staier. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte, este adevărat că s-a îmbunătățit activitatea în ultimele luni pe 
procedura de control, dar eu aș vrea să ridic problema sutelor de autobuze care sunt 
aprobate de consiliul județean, adevărat legal prin procedură, care au împânzit județul din 
cel mai îndepărtat sat spre centrul de județ pentru a transporta salariați la întreprinderile cu 
care fac convenții. Eu am ridicat problema că vom distruge transportul regulat de călători, 
se și vede, sunt solicitări și multe sesizări de la primari că nu au cu ce veni oamenii în 
centrul de județ, la judecătorii, la piață sau ce probleme au oamenii. Eu v-aș ruga și poate 
vom face un demers comun să modificăm legea pentru ca și aceste sute de autobuze să fie 
clasificate exact ca și autobuzele și microbuzele care sunt la cursele regulate de călători, 
pentru că aceste sute de autobuze nu sunt clasificate ca și celelalte. De aceea, 
transportatorii fug spre acest sistem de a face bani până la urmă, că ei lucrează pe bani și 
noi cu transportul de călători regulat care este în atribuția consiliului județean și se face 
licitație o dată la cinci ani, noi vom vedea în 2017 parcă sau când vom avea licitația că 
transporatorii nu o să se mai înghesuie să facă aceste curse regulate de călători în tot 
județul.   
 Eu voi căuta o soluție pentru a face la Ministerul Transporturilor o adresă pentru a 
solicita modificarea legii, pentru că în toate județele este această situație; pentru că dacă ei 
își vor clasifica aceste mașini, ei vor corespunde pentru siguranța călătorilor ca și celelalte 
autobuze, dar ei nu fac chestia aceasta pentru că e o găselniță pe care au găsit-o ei în lege, 
le permite și consiliul județean sigur că nu poate să-i refuze. Sigur că controlul este foarte 
bun și mai mult, am discutat și cu șefa de la autoritatea județeană, verificarea documentelor 
pentru că au fost suspiciuni că au fost multe autobuze, microbuze ele sunt trecute în acest 
grafic, multe nu funcționează, ei le dau că trebuie să aibă și autobuze care circulă și rezervă 
dar foarte multe nu funcționează, au fost suspiciuni că nu aveau inspecția tehnică făcută de 
ani de zile și deci controlul Autorității Județene de Transport a Consiliului Județean dacă e 
mai exigent se mai răresc sau își vor pune mașinile la punct. Scopul nostru este să circule, 
dar călătorii să fie în siguranță, acesta e scopul principal. Mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc domnule consilier, aș vrea să vă răspund punctual, ați vorbit sau ați 
afirmat că doriți o corespondență cu Ministerul Transporturilor pe această temă. Eu zic 
pentru a exprima un punct de vedere general al instituției noastre să o facem din partea 
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Consiliului Județean Hunedoara și vă rog să-mi acordați dumneavoastră expertiza având în 
vedere că activați în domeniu de ceva vreme. Vă rog domnule Hirghiduși. 

Hirghiduși Ion: 
Domnule președinte, am să mă refer doar la firma ZMK, deci transportul călătorilor 

atât în Valea Jiului cât și pe traseul Petroșani-Deva încalcă totdeauna legea, nu am văzut 
poliția să-i oprească pe șoferi pentru că au mașinile supraaglomerate, deci au călători pe 
holul mașinii. Cred că este ilegal lucrul acesta. Nu am văzut poliția să oprească șoferul și 
să-l ia la întrebări. 
 David Adrian Nicolae: 

Vă mulțumesc că ați ridicat această problemă, o să rog Autoritatea de Transport să 
consemneze această neregulă și să procedeze la verificări în acest sens pentru a stopa, 
înțeleg că e vorba de un fenomen, nu cred că e o chestiune punctuală. 

Morar Nicolae Simion: 
 Domnule președinte, aș vrea să punctez și eu problema transportului de persoane 
prin curse regulate speciale, este a doua sau a treia oară când domnul Staier ridică această 
problemă. Eu vreau să am o discuție cu domnul Staier, să clarificăm o dată această situație, 
vreau să încredințez pe toată lumea, pe toți colegii consilieri că legislația este respectată de 
toată lumea, că toate mașinile sunt într-o stare tehnică corespunzătoare, singura chestiune 
pe care am remarcat-o în absolut toate orașele județului este cea a autovehiculelor care fac 
traficul local. Deci aceste autovehicule sunt într-adevăr într-o stare deplorabilă, fie că ne 
referim la Deva, fie că ne referim la Hunedoara, fie că ne referim la Valea Jiului. In ceea ce 
privește cursele regulate speciale, ele acoperă ore de vârf, nu există, credeți-mă, nu există 
agent economic în județul Hunedoara sau în celelalte județe din țară care să acopere ca 
potențial al flotei aceste ore, ele trebuie să-și deservească atât cursele regulate județene la 
orele de vârf cât și cursele regulate speciale care sunt undeva într-un termen de două ore la 
ore de vârf, respectiv 6 – 8 dimineața, 14 – 16 după-masa. Repet, nu există agent 
economic transportator cu un asemenea potențial, cu asemenea flotă care să-și facă 
inclusiv cursele regulate pe care le are județene și interjudețene respectiv și cursele 
regulate speciale așa încât eu sunt de acord cu domnul Staier dacă punem în discuție 
clasificările acestor autovehicule, da, să fie pe standarde de clasificare, da, OK, dar faptul 
că acești transportatori ucid transportul județean, cu acest punct de vedere nu pot să fiu de 
acord pentru că este ireal. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier, acesta e și rolul dezbaterilor, nu trebuie să fim cu toții 
de acord, important este ca ceea ce noi urmărim să fie implementat și anume siguranța și 
confortul pasagerilor serviciului de transport public local. Mulțumesc. 
  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 unanimitate de voturi (26).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 
Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.189/2013. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de numirea domnului secretar al județului Hunedoara, domnul Stefoni și a 
doamnei director interimar ca membri de drept ai comisiei, e o modificare survenită în urma 
suspendării titularilor acestor două posturi. 
   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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții doamnelor, domnilor consilieri? 
   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, pe articole: 
 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).  
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 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).  
   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, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de reorganizarea comisiei și aprobarea regulamentului de funcționare; 
este o comisie de specialitate la nivelul Direcției arhitect șef al județului Hunedoara. 

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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog, dacă sunt dezbateri? 
 Gaita Doru: 
 Domnule președinte, menționez că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 S-a consemnat, domnul consilier Gaita nu votează. 
   Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind retragerea Județului 
Hunedoara din calitatea de membru asociat în Asociația Club Sportiv Municipal Cetate 
Deva. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este un proiect de hotărâre pe care l-am inițiat deoarece acest club sportiv din 
punctul meu de vedere nu și-a îndeplinit obiectivele din acest sezon competițional, a și 
retrogradat, drept urmare propunerea noastră este aceea de a ne retrage din calitatea de 
membru asociat, vă reamintesc că nivelul cotizației este undeva la 58 mii lei pe lună. Imi 
pare rău că echipa de handbal, cred că era cea mai reprezentativă la nivelul sportului în 
județul nostru a înregistrat această înfrângere în anul competițional, îmi doresc din suflet 
să-și poată reveni și așteptăm îmbunătățirea rezultatelor și revenirea pe prima scenă a 
sportului în Hunedoara. 
   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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  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 Prip Ioan 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte, eu doresc să intervin și aș dori să vă felicit pentru că ați luat o 
hotărâre curajoasă de a stopa banii către asociația aceasta sportivă care la momentul 
respectiv, în iarnă, în ianuarie am spus că este rușinea județului, cred că mai sunt unele 
asocieri făcute și ar trebui regândite, ca Fotbal Hunedoara și mai sunt câteva și dacă tot 
avem banii în buget și îi stopăm, poate ne gândim la gimnastică, pentru că emblema 
județului nostru e gimnastica, nu fotbalul. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Am înțeles. Domnule consilier, să știți că scopul nostru nu este acela de a face 
economii la buget, așa cum foarte bine ați remarcat, banii au fost prinși în buget pentru a 
ajuta performanța în sport în județul Hunedoara. In măsura în care vom avea solicitări din 
partea unor alte asociații și cluburi sportive le vom supune analizei în aparatul de 
specialitate al consiliului județean și apoi sigur le vom aduce în dezbatere alături de 
consilierii județeni pentru a stabili cum să prioritizăm și cum să cheltuim banii publici în 
folosul performanței în sport. 
   Nemaifiind alte intervenții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea 
Județului Hunedoara din calitatea de membru asociat în Asociația Club Sportiv Municipal 
Cetate Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea Județului Hunedoara din 
calitatea de membru asociat în Asociația Club Sportiv Municipal Cetate Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 
   Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Discovering Transylvania Motorsport, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
 David Adrian Nicolae: 
 La solicitarea acestei asociații, vă propun să alocăm suma de 10 mii lei în vederea 
organizării evenimentului „Discovering Transylvania Trophy” din luna august. In urma 
corespondenței cu asociația, am remarcat faptul că este un eveniment la nivel național, 
cred că e o ocazie și pentru noi de a promova județul Hunedoara, am înțeles că este 
transmis pe un post național de televiziune, iar în urma participării foarte largi cred că ar fi 
de interes cel puțin să dezbatem acest subiect. 
   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 Prip Ioan 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Discovering Transylvania 
Motorsport, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
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 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).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Discovering Transylvania Motorsport, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
 
 Domnul consilier județean Toma Florian a ieșit din sala de ședință. 
 

XX. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre 
Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de 
Hunedoara” al Județului Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea 
asigurării condițiilor optime de funcționare a Ambulanței SMURD tip C1 – terapie intensivă 
mobilă. 
   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 Prip Ioan 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. 
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   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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? 
 Muțiu Florin: 
 Vă rog să menționați că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule Muțiu, s-a consemnat. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
asociere dintre Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în 
vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a Ambulanței SMURD tip C1 – terapie 
intensivă mobilă, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre 
Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de 
Hunedoara” al Județului Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea 
asigurării condițiilor optime de funcționare a Ambulanței SMURD tip C1 – terapie intensivă 
mobilă, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 
 Domnul consilier județean Toma Florian a revenit în sala de ședință. 
 

XXI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico–
economică pentru obiectivele ”Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna-DJ 687A, km.1+100-
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3+300” și ”Reparație instalație electrică la subsolul sediului Consiliului Județean 
Hunedoara” ale Consiliului Județean Hunedoara. 
 David Adrian Nicolae: 
 Pe scurt este vorba de scurtarea legăturii între zona de agrement de la Cinciș și 
Mănăstirea Prislop, este un proiect de hotărâre să spunem subsecvent unor alte proiecte 
adoptate deja de Consiliul Județean Hunedoara și avem nevoie de climatizare și curent 
trifazic pentru serverele din subsolul sediului consiliului județean, de aceea solicităm bani 
pentru reparații la instalația electrică. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt intervenții, discuții? 
 Gaita Doru: 
 In sfârșit am în față studiul de fezabilitate la două luni de când am aprobat 
necesitatea acestei legături. Atunci spuneam ca în două luni de zile, am insistat ca să se 
facă în acest an și mi s-a promis că în două luni de zile se va executa. Mă uit totuși pe 
studiul de fezabilitate și în special peste devizul general, are termen 12 luni și total general 
al devizului este 693, adică aproape 700 mii euro. Eu apreciez că dorim să facem acest 
lucru la norme europene dar cred că această legătură se poate face la fața locului mult mai 
ușor și mai bine, mai ieftin și mai repede. Aș lua câteva capitole: asistență tehnică, 
proiectare, dirigenție 31 mii euro, păi cu 31 mii euro cred că s-ar putea da în circulație. Nu 
vreau să facem lucruri de pomană, este lăudabil spun încă o dată  că vrem să cheltuim 600 
mii dar cu tot ce e prevăzut aici nu-l facem într-un an de zile. Se pot găsi și aș ruga Direcția 
tehnică să găsească o soluție mult mai convenabilă, mai rapidă și mai ieftină. Eu am trecut 
pe el, infrastructura este foarte bună și un drumar bun știe exact ce are de făcut cu jumătate 
din sumă ca această legătură să fie funcționabilă începând de peste o lună, așa apreciez. 
 David Adrian Nicolae: 
 In regulă, eu doar aș vrea să vă spun că în urma urmăririi statisticii, proiectele sunt 
licitate mult sub valoarea estimată în studiul de fezabilitate, știți cred că mult mai bine decât 
mine că aceste cantități care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sunt unele orientative, 
urmează și un proiect tehnic, urmează mai multe documente din care să reiasă sumele și 
durata în timp necesară pentru a moderniza un sector de drum sau altul. Insă sunt întru 
totul de acord cu dumneavoastră că trebuie drămuit banul public foarte bine, mai ales atunci 
când vorbim de investiții, însă eu vă supun astăzi aprobării dumneavoastră studiul de 
fezabilitate așa cum îl aveți prezentat, urmând ca împreună să identificăm eventuale soluții 
mai ales dumneavoastră care sunteți tehnician în domeniu să dați o mână de ajutor 
Direcției tehnice prin consultări, în măsura timpului dumneavoastră disponibil pentru a 
identifica metode de economisire pentru acest proiect. Vă rog dacă sunt alte intervenții? 
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   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico–
economică pentru obiectivele ”Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna-DJ 687A, km.1+100-
3+300” și ”Reparație instalație electrică la subsolul sediului Consiliului Județean 
Hunedoara” ale Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
 Domnii consilier județeni Morar Nicolae Simion, Turdean Radu Eugen și Stoica Raul 
lipsesc din sala de ședință. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico–
economică pentru obiectivele ”Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna-DJ 687A, km.1+100-
3+300” și ”Reparație instalație electrică la subsolul sediului Consiliului Județean 
Hunedoara” ale Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
 

XXII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivele  de investiții: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-
Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100 -km 12+275, Modernizare DJ 706:DJ 706A-
Vorța-Visca-Țebea-DN 76, km 17+800-28+800, Modernizare DJ 666:DN 66(Merișor)-Dealu 
Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ 705) – Băcâia – limită județ 
Alba, km 3+424 – 7+700 - Urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna 
iulie 2014, Refacere poduri calamitate pe DJ 668A și Protecția conductei de transport gaze 
naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 
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666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean 
Hunedoara. 
 Domnii consilieri județeni Morar Nicolae Simion, Turdean Radu Eugen și Stoica Raul 
au revenit în  sala de ședință, iar domnul consilier județean Cristescu Costică a plecat de la 
ședință. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de actualizarea devizelor în urma procedurii de achiziție publică. 
Procedura a fost finalizată, este o diferență între ce am aprobat noi - apropo de studiul de 
fezabilitate și de licitație - și sumele cu care s-au atribuit. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt discuții? Domnul Gaita. 
 Gaita Doru: 
 De la început, sunt de acord și o să fiu de acord cu acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc. 
 Gaita Doru: 
 Dar m-aș referi puțin la drumul județean 687K și se tratează împreună și legătura de 
la Bretea Streiului până la Silvaș și Silvaș-Prislop. Aș vrea să ne concentrăm și să începem 
prima parte, nu aș vrea eu, toți vrem, de la Silvaș până la mănăstire. 
  David Adrian Nicolae: 
 Mă bucur că ați ridicat această problemă, este o solicitare care deja am transmis-o 
Direcției tehnice pentru a o avea în vedere în momentul în care se încep lucrările acolo, 
deocamdată suntem în faza de proiectare, s-a licitat pe sistem fidic galben – proiectare plus 
execuție, cred că termenul pentru proiectare e luna septembrie dacă rețin, dacă am 
calendarul corect în față. 
 Rotar Viorel: 
 Trei luni de zile, dar va fi mai repede, am discutat cu proiectantul. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog să aveți în vedere când dispuneți începerea lucrărilor, ca acestea să înceapă 
de la mănăstire înspre Silvaș. Vă mulțumesc. 
 Gaita Doru: 
 Acum m-aș referi la tronsonul acesta de la Silvaș până la Prislop. Stim cu toții că 
acest drum județean este înscris CF 63697, număr cadastral și aparține domeniului public 
al Județului Hunedoara. Dar este întăbulat pe 20 metri lățime, deci este domeniul public al 
consiliului județean, aici avem probleme pentru că fiind al nostru trebuie să și răspundem de 
el și să vedem și ce se întâmplă pe el. Pe terenul menționat mai sus se află circa 80-90 de 
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construcții de rulote, s-au făcut niște verificări, acolo se desfășoară o acțiune amplă de 
comerț alimentar, comerț de diverse obiecte mai mult sau mai puțin conforme sau ortodoxe 
și nicio persoană din cele prezente la fața locului nu au autorizație de construire respectiv 
autorizație de funcționare, nici măcar autorizație de funcționare și pe aceste drumuri 
comerțul ambulant este interzis, conform Ordonanței de Guvern 43 din 1997. Deci nu sunt 
întabulate și ele funcționează. Mai mult decât atât, afectează vizual absolut incredibil de 
urât această zonă, dar sunt amplasate ilegal însă culmea mulți dintre ei au contracte de 
închiriere. Cu cine au contracte de închiriere? Nu plătește nimeni nimic și au contracte de 
închiriere cu cine le-a căzut lor bine și absolut ilegal. Se iau niște bani, se face evaziune 
fiscală, ce se întâmplă? Ne interesează că e pe terenul nostru. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dați-mi voie să vă răspund domnule consilier. La nivelul Instituției Prefectului 
Județului Hunedoara s-a constituit un grup de lucru care are ca obiect exact ceea ce 
dumneavoastră ați reclamat, pe de o parte stoparea comerțului ilegal în zona Mănăstirii 
Prislop, pe de altă parte asigurarea traficului, a fluidității traficului, este un grup de lucru din 
care face parte și Consiliul Județean Hunedoara și toate instituțiile implicate în acest areal, 
de la Poliție, Jandarmerie, ISU și așa mai departe. Din câte știu, așa cum bine ați menționat 
toate amplasamentele sunt ilegale în această zonă, comerțul se desfășoară în general în 
condiții improprii în zona de protecție a drumului județean și fără să aibă avizele și 
autorizațiile cerute de lege. Cunosc faptul că sunt luate măsuri zi de zi pentru a înlătura 
ilegalitățile, deocamdată sunt în fază de contestații în diverse faze, în instanță sau eu știu în 
alte proceduri prealabile, știu că s-au luat măsuri la nivelul Primăriei Orașului Hațeg, sunt 
solicitate măsuri și din partea Direcției Arhitect Șef al Județului Hunedoara, monitorizăm cu 
atenție tot ce se întâmplă acolo însă ne cramponăm de multe proceduri, noi nefiind practic 
un organ abilitat să luăm măsuri directe sau instituție abilitată să luăm măsuri directe în 
acest sens și atunci ne lovim de aceste proceduri care trenează în atingerea obiectivului 
nostru dar mă bucur că ați ridicat această problemă pentru că este o ocazie în plus pentru 
noi de a oferi hunedorenilor o explicație pentru tot ce se întâmplă în defavoarea noastră în 
această zonă. Monitorizăm activ și ne dorim și noi ca într-un termen foarte scurt, cel puțin o 
dată cu modernizarea drumului județean 787 K să avem și noi condiții normale de trafic iar 
comerțul să se desfășoare legal și la Prislop și oriunde în județul Hunedoara. Vă mulțumesc 
domnule consilier. 
  Gaita Doru: 
 Aș mai avea o precizare, fiind proprietari cred că ar trebui datorită faptului că acele 
construcții sunt insalubre, sunt o amenințare la sănătatea publică acum, astăzi, neavând 
apă potabilă, canalizare, toalete și așa mai departe, o amenințare clară la sănătatea 
publică, să transmitem, dacă credeți că este de cuviință, o adresă și să înștiințăm încă o 
dată noi ca proprietari, indiferent de ce ați spus dumneavoastră, cunosc și ei foarte bine, 
Inspectoratul de jandarmi, Inspectoratul de Poliție, Direcția de Sănătate Publică, Direcția 
Veterinar-Sanitară, Direcția de Finanțe Publice să le aducem încă o dată la cunoștință ce se 
întâmplă acolo. 
 David Adrian Nicolae: 
 Evident o să transmit această solicitare a dumneavoastră din nou în cadrul grupului 
de lucru de la nivelul Instituției Prefectului unde sunt prezente toate instituțiile nominalizate 
de dumneavoastră. Dacă considerați însă că e necesar să suplimentăm efortul nostru, vom 
transmite într-un timp foarte scurt adrese către toate instituțiile enumerate. Vă mulțumesc. 



37 
 
   Gaita Doru: 
 Fiind proprietari. 
 David Adrian Nicolae: 
 Exact. 
   Gaita Doru: 
 Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc domnule consilier. Dacă mai sunt alte intervenții? 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele  de investiții: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu 
de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100 -km 12+275, Modernizare DJ 706:DJ 
706A-Vorța-Visca-Țebea-DN 76, km 17+800-28+800, Modernizare DJ 666:DN 66(Merișor)-
Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ 705) – Băcâia – 
limită județ Alba, km 3+424 – 7+700 - Urmare a calamităților naturale produse de inundațiile 
din luna iulie 2014, Refacere poduri calamitate pe DJ 668A și Protecția conductei de 
transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea 
Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale 
Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele  de investiții: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu 
de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100 -km 12+275, Modernizare DJ 706:DJ 
706A-Vorța-Visca-Țebea-DN 76, km 17+800-28+800, Modernizare DJ 666:DN 66(Merișor)-
Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ 705) – Băcâia – 
limită județ Alba, km 3+424 – 7+700 - Urmare a calamităților naturale produse de inundațiile 
din luna iulie 2014, Refacere poduri calamitate pe DJ 668A și Protecția conductei de 
transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea 
Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale 
Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Construire clădire poartă și amenajare 
acces la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la faza studiu de fezabilitate. 
   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 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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 David Adrian Nicolae: 
 E vorba de punerea în valoare din punct de vedere arhitectural, urbanistic și 
ambiental a accesului principal la situl Ulpia Traiana Sarmizegetusa, există un studiu de 
fezabilitate dar este foarte vechi, e mai vechi de cinci ani de zile, drept urmare, legea ne 
obligă să achiziționăm un alt studiu de fezabilitate dacă ne dorim ca această poartă de 
intrare în sit să fie realizată și să avem un motiv în plus de a atrage turiști în zona sitului de 
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Vă rog dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de 
hotărâre? 
 Tolaș Liliana: 
 Dacă credeți că e necesar aș putea să le transmit și eu colegilor intenția noastră de 
a rezolva, după mulți ani de zile, problema acelor chioșcuri care sunt amplasate în zona de 
intrare în situl arheologic, prin construcția acestei porți în momentul în care se va realiza 
practic oferim spații comerciale decente de nivel european care vor fi închiriate de cei care 
vor să pună la dispoziția vizitatorilor atât materiale promoționale cât și, știu eu, servirea 
mesei și tot ceea ce dânșii doresc să comercializeze cât și la nivelul unu al clădirii o sală 
multimedia, o sală de conferințe în care se pot organiza diverse evenimente. Solicitarea în 
vederea rezolvării acestei probleme de acces în cel mai important sit arheologic din județ 
care aduce anual aproape 100 mii de vizitatori vine în mod special din partea vizitatorilor, 
specialiștilor, mass-media, a tuturor celor care au ajuns în situl arheologic, dar din păcate 
care sunt întâmpinați la intrare de acele construcții de lemn pe care toată lumea le 
cunoaște. Eu le mulțumesc colegilor și vreau să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc doamna consilier, s-a consemnat. 
 Nemaifiind alte intervenții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Construire 
clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la faza studiu de 
fezabilitate, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Clădire acces sit Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana, județul Hunedoara, la faza studiu de fezabilitate, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIV. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării  devizului general 
pentru obiectivele de investiții: ”Inchiderea depozitelor urbane neconforme din Aninoasa, 
Uroi-Rapoltu Mare, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan, Hunedoara” și ”Construirea stației de 
sortare și a stației de transfer în Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2012 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Autoritatea de Management POS Mediu nu a autorizat plata sumei de 17.086,40 lei 
din cauza neconcordanţelor între codurile SMIS și devizele generale ale obiectivelor; în 
vederea acordării acesteia s-a procedat la actualizarea devizelor generale, fără însă a li se 
modifica valoarea totală. E vorba de o neconcordanță între autoritatea de management a 
proiectului și solicitările constructorului. Dacă sunt discuții? 
 Prip Ioan: 
 Să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării  
devizului general pentru obiectivele de investiții: ”Inchiderea depozitelor urbane neconforme 
din Aninoasa, Uroi-Rapoltu Mare, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan, Hunedoara” și ”Construirea 
stației de sortare și a stației de transfer în Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2012 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 



41 
 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării  devizului 
general pentru obiectivele de investiții: ”Inchiderea depozitelor urbane neconforme din 
Aninoasa, Uroi-Rapoltu Mare, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan, Hunedoara” și ”Construirea 
stației de sortare și a stației de transfer în Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare 
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nr.912/04.03.2012 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 
 Domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu a ieșit din sala de ședință. 
 

XXV. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 E vorba de suplimentarea sumelor pentru îmbrăcăminți asfaltice și înlăturarea de 
material adus de vânt, s-a diminuat de la refacere dale, întreținere mijloace pentru siguranța 
circulației, cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, aprovizionarea cu nisip, siguranța 
rutieră, amenajări și completări acostamente, ziduri de sprijin, întreținere drumuri pietruite 
cu adaos de material pietros, desfundări de șanțuri și podețe. Este vorba de o adaptare a 
bugetului foarte mic și total insuficient pe care îl avem pentru drumuri județene pentru 
îmbunătăți cât de cât acolo unde e posibil calitatea serviciilor oferite. Vă rog dacă sunt 
discuții sau dezbateri. Cvorumul este 24. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVI. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea SP QUANTUM SPRL ca 
lichidator al  S.C. Compania de Turism Hunedoara S.A.  
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 In urma evaluării ofertei, societății respective i-a fost atribuit contractul privind 
lichidarea și radierea Companiei de Turism, procedură care a fost aprobată anterior de 
Consiliul Județean Hunedoara. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea SP 
QUANTUM SPRL ca lichidator al  S.C. Compania de Turism Hunedoara S.A, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.4: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea SP QUANTUM SPRL ca 

lichidator al  S.C. Compania de Turism Hunedoara S.A, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea programului 
de investiții pe anul 2015. 
 David Adrian Nicolae: 
 E vorba de alocarea sumei de 10 mii lei care a fost aprobată anterior pentru 
asocierea cu Discovering Transylvania Motorsport și a sumei de 100 mii lei pentru 
achiziționarea unui teren necesar lărgirii drumului de acces de la CMID Bârcea Mare, 
proiect de hotărâre despre care vom discuta ulterior. 
   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 Prip Ioan 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Să se consemneze că domnul Prip și doamna Tolaș nu votează la acest punct, 
înseamnă că avem un cvorum de 22. 
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  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și 
modificarea programului de investiții pe anul 2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea programului 
de investiții pe anul 2015, pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVIII. 
 
 

   Se prezintă proiectul de de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economică pentru obiectivul ”Instalație interioară de oxigenoterapie” la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad. 
 Domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu a revenit în sala de ședință. 
   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. 
   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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Discuții? 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Instalație interioară de oxigenoterapie” 
la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad, pe articole: 
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 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economică pentru obiectivul ”Instalație interioară de oxigenoterapie” la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIX. 
 

 
   Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa a tronsonului 
din drumul judeţean DJ 666B: DN66A(Iscroni)-Aninoasa, cuprins între km 2+875 şi km 
5+750. 
   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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Pentru ca orașul Aninoasa să poată să reabiliteze din bugetul propriu acest sector de 
drum este nevoie de a-l preda în folosința domniilor lor, jumătate din drumul județean 666 B 
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pentru că cealaltă jumătate ne propunem să o modernizăm din fondurile Consiliului 
Județean Hunedoara. Discuții? 
   Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea din 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Aninoasa a tronsonului din drumul judeţean DJ 666B: DN66A(Iscroni)-Aninoasa, cuprins 
între km 2+875 şi km 5+750, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa a tronsonului 
din drumul judeţean DJ 666B: DN66A(Iscroni)-Aninoasa, cuprins între km 2+875 şi km 
5+750, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
 Domnul consilier județean Ivănuș Nicolae a ieșit din sala de ședință. 
 

XXX. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean 
Hunedoara la licitația publică pentru cumpărarea unei parcele de teren, aflată în 
proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în 
C.F.61467, în suprafață de 10.105 mp, categoria de folosință ”drum”. 
   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. 



48 
 

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 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Avem nevoie de acest teren pentru a vedea un drum tehnologic de acces de 
dimensiuni rezonabile către stația de tratare mecano-biologică și deponeul de la Bârcea, aș 
vrea doar să reamintesc faptul că în acest moment deținem o suprafață care ne permite o 
lățime a drumului de 3,5 metri total nesatisfăcătoare pentru traficul greu în zonă iar prin 
această achiziție dacă o să fiți de acord să o aprobați, drumul va avea o lățime normală de 
6 metri, 5 metri și jumătate depinde de amplasamentul în zonă. Vă rog dacă sunt discuții. 
 Prip Ioan: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 S-a consemnat domnule consilier. 
  Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului Județean Hunedoara la licitația publică pentru cumpărarea unei parcele de teren, 
aflată în proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în extravilanul localității Băcia, 
înscrisă în C.F.61467, în suprafață de 10.105 mp, categoria de folosință ”drum”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
 Domnul Ivănuș Nicolae a revenit în sala de ședință. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 
Județean Hunedoara la licitația publică pentru cumpărarea unei parcele de teren, aflată în 
proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în 
C.F.61467, în suprafață de 10.105 mp, categoria de folosință ”drum”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 

 David Adrian Nicolae: 
 Aceasta a fost ordinea de zi doamnelor și domnilor. Trecem la punctul diverse, vă 
rog dacă aveți intervenții. 
 Henți Iulian Cosmin: 
 Aș vrea să aduc la cunoștința dumneavoastră și a colegilor o solicitare a edililor 
orașului Simeria de a solicita din partea consiliului județean Companiei Naționale de 
Autostrăzi și Drumuri, precum și Poliției Rutiere montarea unei tăblițe indicatoare în sensul 
giratoriu de la ieșirea de pe autostradă la intersecția spre Simeria și spre Hațeg, cu 
Mănăstirea Prislop. S-a constatat în ultimul timp un trafic eronat îndreptat datorită celor care 
nu cunosc care e traseul de urmat, a celor care coboară de pe autostradă și intră în orașul 
Simeria, întrebând ”Unde e Prislopul”, ”Pe unde apucăm spre Prislop”? 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc domnule consilier, am consemnat solicitarea dumneavoastră, o să rog 
Direcția tehnică să elaboreze o adresă pentru a îndeplini cât mai curând posibil acest lucru. 
 Joițoiu Cosmin: 
 Dacă-mi permiteți și mie domnule președinte? 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog domnule consilier Joițoiu. 
 Joițoiu Cosmin: 
 In primul rând aș dori să mulțumesc colegilor care mi-au acordat votul și încrederea 
și să vă asigur de tot sprijinul meu în ceea ce privește consiliul județean și totodată, știu eu,  
ca drept de replică pentru domnul consilier Staier, incompatibilitatea și regimul 
incompatibilităților nu se referă doar la instituții subordonate consiliului județean în cazul 
nostru, se referă și la instituții de la București care au sedii sau reprezentanțe în județe, în 
județul Hunedoara și sunt ferm convins că așa cum eu stau liniștit vizavi de 
incompatibilitatea mea cu ghilimelele de rigoare, la fel stă și domnia sa. Mulțumesc. 
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 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc și eu, este o chestiune retorică având în vedere că e prima dată când ați 
luat cuvântul, dați-mi voie să vă felicit și eu pentru calitatea dobândită astăzi și eu la rândul 
meu în numele executivului Consiliului Județean Hunedoara vă stăm la dispoziție pentru 
buna exercitare a atribuțiunilor de consilier județean, vă doresc mult succes în activitate. 
 Doamnelor și domnilor închidem ședința noastră de astăzi, vă doresc o zi ușoară în 
continuare și ne vedem în luna august. 
 
 
 
     PREȘEDINTE,             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
            Adrian Nicolae David                   Dumitru Sorin Stefoni 
 

 
 


