
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 7 noiembrie 2016 în ședința de îndată a Consiliului Județean 

Hunedoara 
 
 

     La ședință sunt prezenți: Nistor Laurențiu – președintele Consiliului 
Județean Hunedoara; Bobora Mircea Flaviu și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții 
Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel-Costel, Antal Liviu-Marius, Armean 
Lenuța, Bălănesc Doinița-Maria, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana-Elisabeta, Gherman Petre Lucian, 
Gligor Dorin-Oliviu, Hojda Ion, Iovănescu Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan-
Adrian, Popa Mircea-Marcel, Popescu Valentin, Rus Lucian-Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu 
Ancuța-Elena, Simon Ionuț-Lucian, Staier Ioan-Dumitru. 
    Lipsesc de la ședință: Circo Aurel-Vasile (delegație oficială), Hirghiduși Ion, 
Hodor Petru,  Mârza Florin, Popa Ovidiu-Ioan, Toma Florian și Vlad Ovidiu. 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din cadrul 
aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean 
Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
    Sedința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – președintele Consiliului 
Județean Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 

   Doamnelor, domnilor consilieri, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea 
Imnului Naţional al României. 
  Se intonează Imnul Naţional al României. 
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 25 consilieri,  potrivit art.95 alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
  Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 
”Reparații capitale (intervenții de urgență) la Secția pediatrie a Spitalului Județean 
de Urgență Deva”; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2016; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2016 și completarea listei 
de investiții; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara  
și ca de obicei punctul de Diverse. 

  Supun spre aprobare proiectul ordinii de zi: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

   Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (25) . 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc. 

I. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice ”Reparații capitale (intervenții de urgență) la Secția pediatrie a Spitalului 
Județean de Urgență Deva”. 
    Nistor Laurențiu: 
  Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? 
   Nefiind discuții, se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnico-economice ”Reparații capitale (intervenții de urgență) la 
Secția pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Deva”: 
    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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice ”Reparații capitale (intervenții de urgență) la Secția pediatrie a 
Spitalului Județean de Urgență Deva”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

II. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2016. 
    Nistor Laurențiu: 
  Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? 
  Nefiind discuții, se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- 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 rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi (25). 
 
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța-Elena a venit în sala de ședință, 
astfel că numărul consilieri județeni prezenți este 26. 
 

III. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2016 și completarea 
listei de investiții. 
    Nistor Laurențiu: 
  Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 
2016 și completarea listei de investiții, 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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    Se supune proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2016 și completarea 
listei de investiții, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
  Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? 
    Nefiind discuții, se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot, pe ansamblu, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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    Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și ultimul punct diverse dacă sunt? Nu sunt. Dacă nu sunt 
vreau să vă mulțumesc și să informez pe domnii consilieri ca să știm cu toții despre ce 
este vorba. In primul rând vreau să vă mulțumesc pentru votul dat astăzi și încă o dată 
specific nu este un vot politic este un vot pentru copilașii din județul nostru care datorită 
problemelor de sănătate, unii mai trebuie și internați. Este bine că accesăm asemenea 
idei și este în folosul comunității. Vreau să vă spun că și eu ieri am mers să depun o 
semnătură acolo, dar când am văzut că sunt atâția de mulți mi-am zis o semnătură  în 
plus nu-și mai are rostul că știam că azi aprobăm. 
  Ca să știți cum merg treburile, ca să informăm corect opinia publică și pe 
dumneavoastră să vă informăm corect, deci a fost echipă de la consiliul județean, 
arhitectul șef care se ocupă de treaba aceasta, domnul Armășescu, constructor, tot și 
este trist că trebuie să plecăm și să băgăm bani, dar asta nu contează pentru sănătatea 
copiilor nu este nimic mult ceea ce facem noi, dar este trist că am constatat că trebuie să 
începem în totalitate cu acoperișul. Deci la ora actuală dacă nu începem cu acoperișul 
efectiv se va dărâma poate cu o zăpadă puternică. Se face acoperișul, astăzi noi am 
aprobat în totalitate acești bani, urmând ca mâine să se semneze contractul să se 
înceapă lucrările. Am obținut și autorizațiile necesare. După ce începem cu acoperișul 
trebuie să o luăm parțial ca nu cumva să mai semnăm iară sau presa să scrie că de ce nu 
am terminat-o la timp. După ce se semnează mâine contractul, de poimâine se încep 
lucrările la acoperiș; terminăm cu acoperișul, cu astereala, cu cetârnele, cu coborârile cu 
toate, datorită faptului că inclusiv cetârnele și  coborârile sunt sparte toate, tencuiala de 
pe pereți pe care ați văzut-o căzută  e din cauza aceasta nu din altă cauză, se continuă 
cu mansarda, după ce am făcut mansarda se eliberează etajul II se mută sus, continuăm 
cu etajul II și se încheie anul. Anul acesta până la 31 decembrie am stabilit cu 
constructorul să încheiem acoperiș, mansardă și etajul II urmând ca de la anul să facem 
etajul I, parter. Eu cred că este un termen destul de rezonabil și putem să-l rezolvăm.      
I-am atras  atenția la constructor că dacă nu se ține de promisiune efectiv în contract să 
fie prevăzute și penalități dacă nu se încadrează în termen. Cam atât am vrut să spun, în 
rest vă mulțumesc să dea Dumnezeu să fie o lucrare bună. Vă asigur că chiar dacă 
băgăm bani în ea, în clădirea asta, oricum este clădire de patrimoniu rămâne în 
continuare renovată și se va da după ce se va muta pediatria în secția nouă va fi pentru 
clădire de birouri pentru Direcția de Sănătate Publică și Spitalul Județean. Dacă mai sunt 
întrebări sau nelămuriri? 
  Singura rugăminte este pentru presă, să nu facem cazuri din lucruri pe care 
trebuie chiar pentru siguranța copiilor din spitalul de la pediatrie: spitalul de la pediatrie nu 
poate fi lăsat noaptea deschis să intre oricine vrea sau cum vrea acolo sau, ferească 
Dumnezeu, să iasă un copil pe ușă. Secția de pediatrie este închisă, are două chei, o 
cheie are personalul din interior, o cheie are portarul, dar să lași deschisă secția de 
pediatrie este o crimă pentru cei care ar face acest lucru ca noaptea să intre peste copii 
cine știe cine, din ce colț al spitalului și să nu-l vadă paznicul sau să se trezească cu el 
direct cu un copil în brațe plecând pe scări. Nu o să fiu de acord niciodată, siguranța 
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copiilor trebuie exercitată la maxim și o să mai discut și cu personalul de acolo să știe 
precis ce declară că se pare că și ei se încurcă în limbajul lor folosit câteodată, asta este 
dar să înțelegem că nu poate fi lăsată deschisă, există program de vizită, trebuie 
respectat  și dacă-l vom respecta, indiferent că vom găsi ușa închisă sau deschisă, ușa 
nu a fost închisă pe dinafară cu lacăt, dacă era pe dinafară închisă cu un lacăt mai 
credeam că sunt adevărate sesizările dar ușa este închisă cu cheie ori o închide 
personalul din interiorul clădirii și inclusiv paznicul are o cheie; ferească Dumnezeu să se 
întâmple ceva se intervine și dinăutru și dinafară. Aste este ceea ce vreau să vă comunic 
și presa o rog după întâlnirea de astăzi să facem o conferință de presă, nu pe tema 
spitalului, repet pentru mine este închisă tema spitalului de pediatrie și v-aș ruga pe toți 
inclusiv consilierii PSD și PNL să nu o mai tratăm ca pe o temă politică, să o tratăm ca pe 
o temă care ne interesează pe toți consilierii, inclusiv pentru mine pentru județul acesta. 
Mulțumesc din suflet. 
  Vă mulțumesc pentru participare, să dea Dumnezeu să fie tot așa de scurte 
ședințele și cu rezultate de-astea. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte Nistor Laurențiu declară 
închise lucrările ședinței. 
 
 
 

     
       PRESEDINTE, 
     Laurențiu Nistor 

       SECRETAR AL JUDETULUI, 
             Dumitru Sorin Stefoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
HCM 
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