ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 31 mai 2013, ora 11,00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului
Județean Hunedoara

Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Moloț
Mircea Ioan.
La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan – vicepreședinții Consiliului
Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina
Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae,
Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae,
Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu
Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,
Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – pentru secretarul
județului Hunedoara.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin și
Tolaș Liliana.
Moloț Mircea Ioan:
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.
Moloț Mircea Ioan:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 29 de consilieri, la care se adaugă președintele
consiliului județean (30), 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 26 aprilie 2013 şi să
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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 (30).
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi, astfel cum a fost publicat
în presă:
1.
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL
JUDEȚULUI HUNEDOARA” veteranilor de război din județul Hunedoara;
2.
Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean
nr.7/2013 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor taxe asimilate acestora,
din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2013;
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații
drumuri și poduri județene pe anul 2013;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara, cu S.C. Wind Power Experts Development S.R.L. în vederea realizării în
comun a unui obiectiv de interes județean;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele
obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru
anul 2013;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Implementarea unei soluții de eguvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice
– ZONA 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operațional Sectorial
”Creșterea Competitivității Economice”;
8.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.80/2013;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.81/2013;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.82/2013;
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale;
12. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a monumentului
istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte din administrarea Ministerului Culturii în
administrarea Consiliului Județean Hunedoara;
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a monumentului istoric
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;
14. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Hunedoara de preluare din
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale –
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al Județului Hunedoara și în
administrarea Consiliului Județean Hunedoara, a unor amenajări de irigații cărora li s-a retras
recunoașterea de utilitate publică;
15. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al
județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului
Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia, la 31 decembrie 2012;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe
anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2013;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea și mandatarea reprezentantului Consiliului
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA SERV VALEA
JIULUI S.A. Petroșani, în vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și
reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție;
21. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Județean Hunedoara a ofertei
de donație a unui bun (mijloc fix) – Pod de cale ferată îngustă ”Mocănița” în vederea repunerii
acestuia în circuitul turistic al traseului Mocăniței;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unui proiect de 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.
In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008, vă rugăm să aprobaţi
modificarea și completarea ordinii de zi publicată în presă, după cum urmează:
- Retragerea punctelor 9 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.81/2013 și 19 - Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA
JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2013 de pe ordinea de zi;
- Punctul 21 Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Județean
Hunedoara a ofertei de donație a unui bun (mijloc fix) – Pod de cale ferată
îngustă ”Mocănița” în vederea repunerii acestuia în circuitul turistic al traseului
Mocăniței să fie discutat după primul punct propus pe ordinea de zi;
- Completarea ordinii de zi cu:
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- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.41/2013
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara;
și ca de obicei punctul diverse.
Dacă sunt observaţii sau alte propuneri?
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi cu modificarea și
completările propuse:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi.
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de ”CETĂȚEAN DE
ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” veteranilor de război din județul Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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.
Bârea Vasile:
Domnule președinte, consider că acest punct este foarte important pentru noi, nu numai
pentru veteranii de război și aș dori să spun câteva cuvinte. Aș dori să apreciez și să salut
inițiativa președintelui consiliului județean de a propune pentru obținerea titlului de cetățean de
onoare al județului Hunedoara de către toți veteranii de război din județul Hunedoara. Vedeți și
dumneavoastră că numărul dumnealor a scăzut foarte mult, eu cunosc foarte bine situația din
zona Brad și pot să vă spun că începând de anul trecut și până acum au trecut la cele veșnice
10 veterani de război, rămânând 20 de veterani de război care să poată primi acest titlu, cu
vârste cuprinse între 90 și 96 de ani. De asemenea, aș dori să mulțumesc celor care s-au
preocupat ca acest deziderat să devină realitate și în termen de numai o lună, din 29 aprilie
când s-a propus acest lucru de Ziua Veteranilor de Război și până astăzi iată că putem să
adoptăm o asemenea hotărâre. Este un semn de recunoștință și de venerație pentru înaintașii
noștri care au luptat pe câmpurile de luptă și pentru veteranii de război. Aș dori însă să spun și e părerea mea personală - că acesta e numai începutul, partea finală e mult mai importantă,
adică modul cum se vor înmâna aceste titluri care reprezintă titlurile de cetățean de onoare și
aceste sume de bani care vor fi foarte bine primite de către veteranii de război. Dar acest lucru
trebuie să se materializeze și să se realizeze pe cât posibil prin niște momente festive ori un
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asemenea moment festiv ar fi Ziua Eroilor – 13 iunie când e și sărbătoarea ortodoxă a Inălțării
Domnului și cred că ar fi cel mai nimerit lucru ca atunci, cu ocazia acestei festivități, acolo unde
se poate și festivități militare, unde nu pe lângă monumentele eroilor sau în cadrul primăriilor să
poată fi înmânate aceste titluri. In zona Brad deja ne-am gândit la un program cu veteranii, la
care să participe pe lângă primărie și Asociația veteranilor de război, Asociația cultul eroilor,
Asociația cadrelor militare și în rezervă, protopopiatul și Unitatea militară vânătorii de munte.
Nu cred că se va întâmpla undeva ca poate dintr-o lipsă de respect vreun domn primar să
cheme la dumnealui un nepot sau un strănepot al veteranului să-i dea această diplomă și să-i
spună du-te și dă-o bunicului și spune-i ”La mulți ani!” din partea noastră, că noi avem alte
lucruri mai importante. Eu cred că toți se vor gândi că este o activitate și o acțiune extraordinar
de importantă și printr-o fericită coincidență astăzi se împlinesc 154 de ani de la înființarea
armei geniu și cum la noi în județ aici în garnizoana Deva există o unitate de geniu aș dori să
transmitem ”La mulți ani!” cu această ocazie, să-i felicităm, să le dorim succes în pregătirea
pentru luptă iar acelor militari care se află în teatrele de operațiuni în Afganistan să se întoarcă
sănătoși acasă. Aș vrea să mai spun ceva pentru că aș vrea să leg acest lucru – Ziua geniștilor
cu această hotărâre pe care o luăm astăzi cu veteranii de război, în București, vizavi de Palatul
Cotroceni există o celebră statuie, se numește statuia Leul, care a fost ridicată în anul 1929 în
memoria eroilor geniști morți în campania din 1913 din Primul Război Mondial. Pe frontispiciul
acestei statui scrie: ”Spuneți generațiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpurile
de bătaie pentru întregirea neamului”. Venerație acestor bravi veterani și glorie eternă eroilor
neamului românesc. Vă mulțumesc.
Gaita Doru:
Stimați colegi, știm cu toții că pe 29 aprilie este Ziua Veteranilor de Război și să facem
un remember – titlul de veteran de război a fost instituit în urmă cu 111 ani, la 29 aprilie, de
Regele Carol I, în baza prevederilor Convenției de la Geneva din 1870 a statelor europene, în
onoarea combatanților acoperiți de glorie pe redutele Războiului de Independență, eu țin să-i
mulțumesc și să-l felicit pe domnul Bârea că la inițiativa dânsului conducerea consiliului
județean și toți consilierii au înțeles acest moment absolut deosebit. Eu am avut o întâmplare
deosebită acum câțiva ani când am fost la București m-am întâlnit într-o parcare cu un
bătrânel, l-am luat și pe drum am discutat cu dânsul, mi-a spus că este veteran de război și
singura lui dorință este să moară, că nu mai poate să se întrețină și vă rog să credeți că atunci
mi-am dat seama cât de nedrepți suntem. De atunci s-au întâmplat multe lucruri și bune, în 4
decembrie 2012 prin hotărâre de guvern s-au făcut unele reparații , în 18 mai s-au făcut niște
reparații, în 16 ianuarie s-au stabilit reparații. Eu am avut cinstea și onoarea să lucrez și să-l
cunosc foarte bine pe unul dintre acești veterani, care se află în sală, domnul Gheorghe
Homoștean, domnul ministru, îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru această țară și acest
județ și îl rog să transmită tuturor veteranilor de război stima, cinstea pe care le-o păstrăm și
care li se cuvine din partea noastră. Tin să le mulțumesc din suflet pentru ce au făcut și mă
bucur nespus că se fac încă la ora actuală reparații. Mulțumesc.
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Moloț Mircea Ioan:
Domnul consilier Bârea ne felicita pentru faptul că ne-am gândit, am propus chiar la
întâlnirea cu veteranii de război la Deva ne-am luat angajamentul că vom repara o greșeală
care s-a întâmplat și chiar ne așteptam să fim criticați că în prima ședință condusă de
președintele Moloț ar fi trebuit să fie printre alte proiecte de hotărâre ale consiliului județean
această hotărârea care iată, abia după 9 ani o punem în aplicare, din nou este valabil ”Dă
Doamne românului mintea de pe urmă”. Participând la această sărbătoare a veteranilor,
spuneam că într-adevăr prea puțin am făcut toți pentru acești oameni fiindcă dacă astăzi
suntem noi Statul Român, noi românii în general, suntem în exclusivitate datorită acestor
oameni. Sigur vârsta dânșilor este înaintată, astăzi era ideea să-i aducem pe toți aici, sunt 404
veterani de război dar datorită vârstei înaintate unii nu se pot deplasa, cei mai mulți și atunci
l-am rugat pe domnul ministru Homoștean, ca președinte al Asociației Veteranilor de Război să
fie dânsul prezent aici, să-i înmânăm pachetul de diplome care conferă titlul de cetățean de
onoare al județului Hunedoara, toți au același înscris, numele veteranului de război, ”În semn
de înaltă prețurire și recunoștință pentru eroismul și sacrificiul de care ați dat dovadă în timpul
carierei militare, exemplul său fiind un model demn de urmat pentru toate generațiile
următoare”. Il rog pe domnul președinte al Asociației Veteranilor de Război din județul
Hunedoara să primească cele 404 diplome și așa cum ne-am înțeles urmează ca pe centre în
măsura în care dumneavoastră stabiliți locația și ziua să fim prezenți acolo pentru a participa și
noi împreună cu domniile lor la acest moment. Sigur am fi vrut ca atenția noastră umană să fie
mult mai mare, din păcate bugetul ne-a permis doar o sumă mică care înseamnă pe ansamblu
aproape 1 milion lei, sumă care va fi primită de fiecare veteran de război. Propun acum
consiliului județean și vom iniția un proiect de hotărâre de consiliu județean luna viitoare, vorba
aceea ”bate fierul până-i cald” ca la oricare aniversare a veteranilor de război, aceia care mai
rămân, să venim cu un ajutor mult mai consistent decât astăzi și cred că sunteți în
asentimentul meu să facem acest lucru luna viitoare, deci anul viitor la Ziua Veteranilor în
bugetul consiliului județean să fie prinsă o anumită sumă de bani și vă propun 1000 lei și acelor
care mai sunt în viață să le acordăm această sumă pentru a mângâia rigorile vârstei.
Domnule Homoșteanu vă predăm acest mic pachet cu diplome care reprezintă titlurile
de cetățean de onoare al județului Hunedoara și dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte.
Homoștean Gheorghe:
Stimate domnule Mircea Moloț, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, onorați
consilieri județeni,
Vă mărturisesc cu toată sinceritatea că mă simt onorat pentru că am fost invitat să
particip la această ședință festivă a consiliului județean în calitate de președinte. Mă bucur
nespus de mult pentru că pentru prima dată în județul nostru și în țara noastră în cei 92 de ani
de existență a asociației noastre, astăzi veteranilor de război li se acordă o atenție deosebită.
Cuvântul meu de mulțumire se adresează în mod deosebit președintelui consiliului județean
care de câțiva ani a participat mereu la festivitățile prilejuite de Ziua Veteranilor de Război. Iată
că în acest an după o lună de la Ziua Veteranilor, dumnealui a gândit și a propus consiliului
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județean aprobarea acestei hotărâri. Doresc să vă informez că asociația noastră își scade
rândurile an de an, vârsta înaintată și bolile nu ne mai permit să continuăm, aproape în fiecare
zi primim vești din teritoriu care ne întristează, din cei peste 20 mii de veterani existenți în anul
1991, mai trăiesc aproape 400, iar la nivelul țării din cei peste 800 mii la terminarea războiului
mai există 400 mii. Cei mai tineri veterani de război anul acesta împlinesc 90 de ani, născuți în
anul 1923. Nu pot să nu vă informez că financiar veteranii de război se află pe locul cel mai de
jos între țările participante la cel de-al Doilea Război Mondial, în timp ce indemnizația acordată
veteranilor din aceste țări este între 500 și 4000 euro, la noi veteranii primesc lunar 92 lei sau
250 lei dacă au fost decorați pe front.
Domnule președinte, stimați consilieri județeni, cei 400 de veterani se simt onorați și prin
glasul meu vă adresează cele mai calde mulțumiri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de ”CETĂȚEAN DE
ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” veteranilor de război din județul Hunedoara, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de ”CETĂȚEAN DE
ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” veteranilor de război din județul Hunedoara, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Județean
Hunedoara a ofertei de donație a unui bun (mijloc fix) – Pod de cale ferată îngustă ”Mocănița”
în vederea repunerii acestuia în circuitul turistic al traseului Mocăniței.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
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.
Moloț Mircea Ioan:
Aș vrea să o fac public și nu numai că aș vrea o și fac mulțmindu-i domnului Rusu
Gheorghe prezent aici, vă rog să vă ridicați în picioare, meritați să vă vadă lumea, acționar al
firmei Uranus Junior SRL, firmă care deține în proprietate acest pod și care auzind și analizând
discuțiile purtate pe ideea că un ONG la care au accesat consiliul județean, Primăria
Hunedoara, Primăria Teliuc, Primăria Ghelari și Primăria Lelese să facem un obiectiv turistic
din zona Govăjdia și până la castel și pentru a reintroduce mocănița, acea locomotivă ca
circulă pe șină îngustă, domnia sa și-a rupt și o spunem pe cea dreaptă din averea firmei
respective o sumă consistentă fiindcă dacă lua acel pod și-l ducea la fier vechi că altceva nu
avea de făcut cu el, cred că aceasta a fost ideea atunci când a cumpărat – mă rog nu știu că
nu am discutat asemenea probleme – ar fi luat câteva sute de mii de euro numai pe
contravaloarea fierului vechi. Ii mulțumesc că s-a gândit că este mult mai util și poate are mult
mai mult de câștigat prin faptul că nu-l dezmembrează că-l donează consiliului județean pentru
a putea realiza acest proiect măreț de altfel pentru turismul județului Hunedoara și nu numai. In
discuția cu domnul Băbău mi-a mai venit o idee și vom extinde proiectul la Govăjdia există o
hidrocentrală care a fost pusă în funcție prin 1910, deci iată are peste 100 de ani și cu
completarea domnului Gaita care spunea că este a doua în Europa vom încerca să facem un
proiect. Suntem în tratative avansate pentru a prelua suprafața de 45 mii metri pătrați, 45
hectare, suprafață pe care se întinde postamentul fostei linii înguste ca proiectul să fie
încununat de succes fiindcă altfel mocănița să stea numai pe pod nu am făcut nimic.
Domnule Rusu, mulțumesc tare mult, sunt convins că nu există vreun consilier și vom
vedea la vot dacă vor fi de acord cu acceptarea acestei donații, eu vă mulțumesc în numele
hunedorenilor fiindcă sunt reprezentant al întregului județ care apreciază în mod deosebit
gestul dumneavoastră, fiindcă sunt puțini care fac asemenea gesturi. In general, la consiliul
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județean se vine doar să se ceară, puțini sunt și putem să numărăm pe jumătate din degetele
de la o mână care și donează câte ceva consiliului județean și nu chiar nimicuri. Mulțumesc
mult.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Județean
Hunedoara a ofertei de donație a unui bun (mijloc fix) – Pod de cale ferată îngustă ”Mocănița”
în vederea repunerii acestuia în circuitul turistic al traseului Mocăniței, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Județean
Hunedoara a ofertei de donație a unui bun (mijloc fix) – Pod de cale ferată îngustă ”Mocănița”
în vederea repunerii acestuia în circuitul turistic al traseului Mocăniței, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Moloț Mircea Ioan:
Incă o dată vă mulțumesc domnule Rusu pentru gestul dumneavoastră.
III.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea
Consiliului Județean nr.7/2013 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor
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taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul
fiscal 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea
Consiliului Județean nr.7/2013 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor
taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul
fiscal 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea
Consiliului Județean nr.7/2013 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor
taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul
fiscal 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin
Consiliul Județean Hunedoara, cu S.C. Wind Power Experts Development S.R.L. în vederea
realizării în comun a unui obiectiv de interes județean.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu 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 Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Vreau să informez cetățenii județului Hunedoara că este vorba de asocierea cu această
firmă care dorește să facă o investiție pe o porțiune de drum județean, e vorba de DJ MerișorDealu Babii-Vulcan ca o sponsorizare pentru faptul că Primăria Pui i-a acordat un teren în
concesiune în care vor construi o fermă de eoliene. Sigur nu putem decât să mulțumim pentru
inițiativă și cred că așa cum ați votat în comisie veți vota pentru adoptarea acestei hotărâri. Le
mulțumesc și lor fiindcă e prima firmă care investește în județul Hunedoara și face acest lucru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara,
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu S.C. Wind Power Experts Development S.R.L. în
vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes județean, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara,
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu S.C. Wind Power Experts Development S.R.L. în
vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes județean, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Moloț Mircea Ioan:
Pentru domnii din presă, vreau să vă spun că proiectul care este pe ordinea de zi cu
asocierea cu această firmă este la fel de important sau poate chiar mai important decât cel cu
donația fiindcă ne face o porțiune de drum județean unde se investesc multe milioane de lei.
VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru
unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
13

- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări
nerambursabile pentru anul 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Moloț Mircea Ioan:
Dumneavoastră știți la acest punct este sprijinul pe care consiliul județean îl acordă
cultelor, culturii, tineretului și sportului din județul Hunedoara. Dacă aveți discuții? Vă rog
domnule consilier Toma.
Toma Florian:
Mulțumesc domnule președinte. Desigur observăm cu toții din anexe că sumele
solicitate la acest punct de pe ordinea de zi sunt de cinci ori decât posibilitățile noastre de
alocare. Apelul meu către Comisia de evaluare și selecționare este în sensul de a analiza în
măsura în care se poate solicitările venite de la Parohia Ortodoxă Tebea respectiv pozițiile 217
și 218 din anexă în sensul că acele solicitări se referă la două lucruri distincte: o solicitare se
referă la refacerea unui gard împrejmuitor pentru care s-a alocat suma de 2500 lei, iar cealaltă
solicitare vine pentru sprijin în demararea lucrărilor premergătoare și pregătitoare și a picturii
interioare. Este un obiectiv extrem de important cu toții politicieni de marcă sau oameni simpli
în a doua duminică a lunii septembrie ne adunăm în curtea bisericii de la Tebea pentru a-l
omagia pe Crăișorul Munților și sigur că atenția noastră trebuie să se îndrepte și spre acest
obiectiv, cu încadrarea în suma finală de 4 milioane 100 mii lei. Rugămintea mea este ca
această Comisie de evaluare și selecționare să analizeze și să găsească o posibilitate de a
sprijini această parohie într-un ajutor financiar care să permită demararea lucrărilor
pregătitoare pentru pictura interioară. Si tot ca o rugăminte și un apel către Comisia de
evaluare la poziția 206 Biserica Creștină Baptistă Betel din Simeria a solicitat sprijin pentru
refacerea acoperișului care a fost deteriorat în urma unor furtuni, li s-a alocat suma de 2500 lei,
sigur e o sumă foarte mică care nu acoperă aproape nimic din cele 900 milioane cât e devizul
de lucrări. Deci rugămintea mea este ca, cu încadrarea în suma totală de 4 milioane 100 mii lei
Comisia de evaluare și selecționare să reanalizeze și să identificăm în măsura în care se poate
soluții pentru a satisface și aceste doleanțe.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, vă mulțumesc și aș vrea să precizez un lucru pentru toată lumea.
Consiliul județean nu suportă în totalitate lucrările la niciuna din biserici indiferent cât e de mare
sau cât e de mică, noi venim cu un sprijin cu precizarea că suntem printre puținele județe care
acordăm acest sprijin în România. Ca atare noi cunoaștem importanța bisericii în mod deosebit
cea de la Tebea, chiar eu am fost cel care am sesizat, mă rog s-au schimbat generațiile acolo,
preotul în vârstă care s-a pensionat poate că nu-i mai ardea dânsului de investiții sau să
încerce să găsească soluții pentru pictarea acelei biserici fiindcă e păcat într-adevăr să nu fie
pictată, noi contribuim și o să vedeți pe parcursul anilor că sumele care le vom da acelei
biserici vor fi substanțiale, dar la ora actuală nu doresc să modific proiectul ci v-aș ruga să-l
votați așa cum l-am propus, fiindcă înseamnă o întreagă bulversare de sume. Toate sunt
importante pentru fiecare comunitate, orice lăcaș de cult, indiferent ce cult este, are nevoie ba
pentru garduri, ba pentru acoperișuri, ba pentru pictură, ba pentru una, ba pentru alta; nimeni
nu cere bani pentru protocol dar am considerat că mai bine le dăm câte 2500 lei să-i ajutăm pe
mai mulți decât să încercăm să le rezolvăm noi problema fiindcă trebuie să o recunoaștem sunt
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destui preoți care din păcate se sprijină doar pe ajutorul consiliului județean, sunt destul de
mulți care ne pun în fața unui fapt împlinit, se apucă de construcție cine știe unde fără să aibă
serviciile asigurate și după aceea vin și sunt supărați pe noi că nu rezolvăm această problemă.
Si așa dacă ați face un calcul o să vedeți că suma care este alocată depășește cu ceva suma
votată de noi într-o altă ședință și când va trebui la o viitoare rectificare să vedem unde nu
ne-am îndeplinit sarcinile să luăm bani ca să rezolvăm acest lucru, dar propunerea
dumneavoastră este pertinentă, vom ține cont de ea pe parcursul anilor. Mulțumesc. Solicit să
votați articolele așa cum le-am supus atenției dumneavoastră.
Balint Tiberiu:
Aș vrea să aduc o lămurire în ce privește solicitările de la Tebea, chiar dacă s-au
schimbat generațiilor acolo și preotul nou ca și cel vechi trebuie să respecte legea. Legea
prevede că într-un an se acordă o singură finanțare nerambursabilă pentru un solicitant,
solicitantul fiind Parohia Tebea este același, am acordat finanțare la una dintre solicitări dar
deși i s-a adus la cunoștință acest lucru preotului când a depus prima solicitare a doua zi a
venit cu a doua solicitare. Cred că în discuțiile pe care le-ați avut cu dânsul nu v-a relatat lucrul
acesta, legea așa prevede, doar o singură solicitare pentru un solicitant pe an și de aceea am
acordat pentru una singură. Suma într-adevăr este destul de mică însă a trebuit să ținem cont
și de ceea ce am acordat de-a lungul anilor fiecărei unități de cult și dacă luați din urmă o să
vedeți că în fiecare an biserica de la Tebea a primit în jur de 30 mii lei. Aici sunt în jur de 150
de solicitări, în județ sunt peste 400 de biserici și trebuie să acordăm fără discriminare și altora
sume de bani, nu putem banii să-i trimitem în același loc în fiecare an și alții să nu beneficieze.
Cam acestea au fost criteriile de care Comisia de evaluare a ținut cont. Vizavi de biserica de la
Simeria ați observat că nu este singura cu această sumă sunt multe, pentru că sumele din
păcate așa cum ați sesizat și dumneavoastră, cele care ni le putem permite sunt mult sub
valoarea solicitărilor. Mulțumesc.
Staier Ioan Dumitru:
Să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări
nerambursabile pentru anul 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări
nerambursabile pentru anul 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Implementarea unei
soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea
serviciilor publice – ZONA 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului
Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Implementarea
unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea
serviciilor publice – ZONA 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului
Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Implementarea
unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea
serviciilor publice – ZONA 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului
Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.80/2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
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Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.80/2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.7:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.80/2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.82/2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.82/2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.82/2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe
articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte din administrarea Ministerului
Culturii în administrarea Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu 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 județean 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.
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Moloț Mircea Ioan:
Aș vrea să fac o precizare pentru cei care-și pun întrebarea de ce acest protocol de abia
acum când procesul-verbal de predare-primire al acestui monument istoric Sarmizegetusa
Regia – Grădiștea de Munte a fost predat cu mult timp în urmă. La încheierea protocolului,
trebuie să recunosc, am avut niște divergențe cu Ministerul Culturii, în sensul că au fost patru
puncte pe care le-au propus domniile lor și am fost de acord cu ele, numai că la acestea noi
am mai adăugat un articol, și anume: ”Art.5 Ministerul Culturii se va implica financiar în
cercetarea arheologică a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte, în
funcție de fondurile disponibile”. Reprezentanții ministerului, și aici nu mă refer la ministru ci la
cei cu care am negociat noi punctele, nu doreau sub nicio formă să introducă în acest protocol
un articol care mi se pare pertinent fiindcă ne trezeam – nu știu cine va fi președinte, nu știu
cine va fi ministru peste ani de zile și o să spună cei de atunci spun noi, Ministerul Culturii nu
avem nicio treabă să vă dăm vouă niște fonduri este a voastră, nu aveți decât să investiți în ea,
fiindcă Ministerul Culturii – cel puțin până acum – primește sistematic fonduri de la guvern
pentru cercetare, pentru extinderea cercetării la asemenea monumente. Iar acest monument
istoric este sub egida UNESCO. Am câștigat bătălia după o discuție personală pe care am
avut-o cu domnul ministru și i-am explicat acest lucru, ne-a dat dreptate și ca atare am intrat în
posesia protocolului, pe care îl așteptam de mult și astăzi vi-l supunem atenției pentru
aprobare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte din administrarea
Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte din administrarea
Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu 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 județean 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.
Moloț Mircea Ioan:
Si fiindcă tot ne-am dorit să ne ocupăm de administrarea acestui monument istoric am
început să luăm și niște măsuri, în primul rând am făcut curățenie pe cele 18,6 ha fiindcă nu
mai știai ce e pe acolo. Am introdus o taxă cu barieră, iar astăzi vă solicit să aprobați și
regulamentul de vizitare fiindcă nu mi se pare normal ca în casa mea să intre oricine, când
vrea și la orice oră. Așa consider că este o proprietate, Sarmizegetusa este proprietatea
consiliului județean și mi se pare normal ca și consiliul județean să instituie printr-un
regulament niște ordine, niște limite în care se poate vizita acest monument și niște reguli
pentru vizitatori. Ați observat că în regulament avem program de vizitare pe perioadă de vară,
avem program de vizitare pe perioadă de iarnă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au
ocupat și se ocupă în continuare în frunte cu domnul Brylynskei de acest monument, avem
primii bani câștigați, presa națională ne-a felicitat pentru modul în care știm să gestionăm
această administrare și nu vrem să ne oprim aici, investițiile în care monument istoric abia de
acum încolo urmează să se facă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Hunedoara de
preluare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al Județului Hunedoara
și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, a unor amenajări de irigații cărora li s-a
retras recunoașterea de utilitate publică.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Hunedoara
de preluare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al Județului
Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, a unor amenajări de irigații
cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Hunedoara
de preluare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al Județului
Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, a unor amenajări de irigații
cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
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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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară
aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară
aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Moloț Mircea Ioan:
Observați că deja începem cu investiții să ne gospodărim mai bine, în acest proiect de
hotărâre este și achiziționarea unui generator de energie pentru Sarmizegetusa.
XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
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Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite
bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului
propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale
Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia, la 31
decembrie 2012.
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Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Stănescu Vetuța:
Să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la
acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia,
la 31 decembrie 2012, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la
acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia,
la 31 decembrie 2012, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Stănescu Vetuța:
Să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri
și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri
și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea și mandatarea reprezentantului
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență
și reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea și mandatarea reprezentantului
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență
și reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu 26 voturi pentru - Moloț Mircea Ioan, Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan,
Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,
Rudeanu Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru,
Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian și 4 abțineri – Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu
Laurențiu și Oprișa Ioan Florin.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 4 abțineri – Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu
Laurențiu și Oprișa Ioan Florin.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru - Moloț Mircea Ioan, Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan, Bârea
Vasile, Băbău Valeriu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,
Rudeanu Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru,
Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian și 4 abțineri – Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu
Laurențiu și Oprișa Ioan Florin.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru - Moloț Mircea Ioan, Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan, Bârea
Vasile, Băbău Valeriu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,
Rudeanu Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru,
Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian și 4 abțineri – Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu
Laurențiu și Oprișa Ioan Florin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea și mandatarea reprezentantului
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență
și reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru - Moloț Mircea Ioan, Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan, Bârea
Vasile, Băbău Valeriu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian,
Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin,
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,
Rudeanu Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru,
Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian și 4 abțineri – Toma Florian, Dămian Dana, Botici Ovidiu
Laurențiu și Oprișa Ioan Florin.
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor consilieri, în mod deosebit pentru cei care s-au abținut astăzi, o să vedeți că
am dat serviciilor din aparatul propriu să se ocupe de acest lucru, în ședința următoare o să vin
cu o propunere pentru externalizarea actului juridic în procesele civile și penale fiindcă nu
avem specialiști, juriștii noștri sunt juriști și nu avocați și că în fața unui complet de judecată ai
nevoie pe civile și pe penale de avocați și o să vă propun acest lucru, așa că meditați la
această treabă fiindcă am avut foarte multe procese pe care le-am câștigat din momentul în
care am pus spre aprobarea dumneavoastră externalizarea. Ca să nu facem pentru fiecare
acțiune în parte, de data viitoare și asta va fi o sarcină care dacă va trece, o să o recomandăm
tuturor instituțiilor din subordine, fiindcă e ușor să te opui, e ușor să te abții dar e foarte greu
când pierzi milioane de lei în procese în care nu ai o apărare serioasă.
XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii unui proiect de 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.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța 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 Băbău Valeriu 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii unui proiect de
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:
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Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii unui proiect de
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?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).

XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.41/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
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Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.41/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.41/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Moloț Mircea Ioan:
Punctul diverse.
Gaita Doru:
O rugăminte ca să nu fie o surpriză aș ruga ca cineva din serviciile consiliului județean
să analizeze puțin o hotărâre de modificare a organigramei în care să cuprinsă și postul de
pază pentru podul pe care l-am discutat astăzi. Sunt în cunoștință de cauză și știu bine de ce
solicit acest lucru, acest pod nepăzit ne trezim că l-am preluat degeaba. Imi pare rău că asta e
situația, dar e o realitate. Mulțumesc.
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Moloț Mircea Ioan:
Imi pare rău domnule consilier că sunteți consilier vechi, uitați-vă pe organigramă nu
avem niciunde post de paznic, nu pe organigrama consiliului județean, este externalizat și
firmelor de pază cu care avem contract solicităm suplimentarea cu un post acolo. Categoric
aveți dreptate dacă nu avem grijă să-l păzim, într-o săptămână vom constata că ne lipsește trei
sferturi din el dar nu putem în organigrama consiliului județean, dar asta se va întâmpla.
Costa Cosmin:
Mulțumesc domnule președinte că mi-ați dat cuvântul, îmi pare rău că domnul Gligor nu
e prezent, aveam o treabă de lămurit cu dânsul de ședința trecută când mi s-a reproșat că am
votat o sumă mult prea mare pentru reabilitarea pe metru pătrat a Teatrului din Deva, un
obiectiv pe care noi devenii îl iubim și ni-l dorim finalizat și noi în ședința trecută am aprobat
2000 euro/mp. la reabilitare. Vreau să-i transmit domnului Gligor că în restul țării se lucrează cu
5000 euro/mp, iar casele și monumentele istorice din centrul vechi al Bucureștiului se
reabilitează cu sume între 4500 euro și 5000 euro/mp și metru pătrat de reabilitare nu are nicio
legătură cu metrul pătrat de construcție. Vă mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc și eu domnule consilier, bine că ați ridicat această problemă, aveam de gând
să o ridic și eu dar îmi ieșise din minte. Aș vrea să vă spun următorul lucru – vă rog să vă uitați
foarte bine la sumele acestea, în sumele de bani care au fost alocate pentru teatru au fost
incluse fotoliile din sală, tot ce înseamnă pârghii și aparatură pentru scenă, tot ce înseamnă
sonorizare și după câte știu eu, acestea nu se iau la metru pătrat. Dacă la PDL se iau așa,
să-mi spună și mie să găsesc o soluție și pentru instalațiile de aer condiționat. Deci acolo sunt
niște lucruri care nu se pot lua la metru pătrat. Domnul Balint.
Balint Tiberiu:
Eu altceva vreau să vă spun, aș vrea să-l felicit pe domnul consilier Costa că s-a
interesat cât costă asemenea lucruri. Aș vrea să vă atrag atenția că se referă la metru pătrat
construit la sol doar faptul că înălțimea din interior a clădirii teatrului este de 7-8 metri față de
un apartament unde e 2 metri și jumătate ar trebui domnului Gligor care cred că e inginer de
meserie să-i atragă atenția dar nu pretind prea multe.
Moloț Mircea Ioan:
Am o rugăminte, să încercăm să nu mai vorbim despre oameni care nu sunt prezenți.
Balint Tiberiu:
Sunt sigur că va auzi. Doream să completez la punctul 4 ceea ce a spus domnul
președinte prin faptul că și consiliul județean a avut o influență majoră în această investiție,
vorbim de investiția din parcul eolian, această investiție este de peste 200 milioane euro și
reprezintă, cred eu, cea mai mare investiție privată din vestul țării din ultimii ani. E o sumă
imensă care se va investi în județul Hunedoara și credem că impozitele pe care le vor plăti vor
deveni venituri substanțiale la bugetul consiliului județean, dânșii au făcut un prim pas, această
investiție este în valoare de circa 30 miliarde lei cei 6 kilometri de drum pe care dânșii îi
modernizează și e un lucru important sunt printre primii, așa cum spunea și domnul președinte,
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operatori privați care vin și ei în sprijinul administrațiilor publice. Ar trebui să facem mai des
pași de genul acestea și eu îi felicit pentru că înțeleg că, colaborarea între firmele și
administrațiile publice trebuie să fie una mai strânsă.
Moloț Mircea Ioan:
Bun, vă mulțumesc, să aveți un week-end plăcut și o lună plăcută, până când ne vom
vedea în următoarea ședință. Vă atrag atenția că s-ar putea să ne vedem mai repede de finalul
lunii în varianta în care vom primi niște bani de la Guvernul României pentru a putea să facem
rectificarea de buget necesară. Mulțumesc mult.
Declar închise lucrările ședinței.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

p.SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

HCM
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