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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  26 septembrie  2014,  ora 11,00  cu ocazia ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 

 
 

Sedința este condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Balint Tiberiu Ioan. 

La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu  – vicepreședintele Consiliului Județean 
Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Oprișa 
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rudeanu Mihail Nicolae, Rus 
Ioan,  Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu 
Eugen – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. 

Lipsesc motivat de la ședință: Moloț Mircea Ioan – președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Costa Cosmin Cristian, Muțiu Florin,Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian – consilier 
județean. 
   Balint Tiberiu 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. 
   Balint Tiberiu Ioan: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 27 de consilieri,  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 29 
august 2014 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în 
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (27). 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
"Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor 
Haţeg, Călan, Simeria şi Deva” ; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al 
Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara, în vederea scoaterii din 
funcțiune, casării și valorificării acestora; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Orașul Uricani prin Consiliul Local al Orașului Uricani pentru 
realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Bucura 
Uricani; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență 
Medico-Socială Baia de Criș; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 
2015; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 
2014 -2015 pe drumurile județene; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru 
unele obiective de investiții ale consiliului județean; 

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara cu Asociația Județeană ”Sportul pentru toți” Hunedoara, în vederea finanțării și 
realizării în comun a unei acțiuni de interes public; 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi virările de credite în cadrul bugetului 
creditelor interne pe anul 2014 al Judeţului Hunedoara şi estimări pe anii 2015 – 2017; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea 
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean; 

17.  Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții, dotări și 
surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA 
SERV VALEA JIULUI. 
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  In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rugăm  să 
aprobaţi  completarea  ordinii de zi după cum urmează: 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a monumentului 
istoric Sarmizegetusa Regia - Grădiştea de Munte; 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiții ”Asistență 
tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara în perioada 
2014 – 2020”; 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei prioritare de investiții  pentru perioada 
2014 – 2020 în vederea elaborării Master Planului actualizat pentru județul 
Hunedoara; 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2014. 

 Supun spre aprobare ordinea de zi cu completarea propusă: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

I. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea deciziei de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică "Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva”. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea deciziei de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică "Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea deciziei de expropriere 
pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică "Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

II. 
 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul 
public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara, în vederea 
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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 Prip Ioan: 
 La acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor 
bunuri din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului 
Hunedoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara, în 
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre  privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Orașul Uricani prin Consiliul Local al Orașului Uricani 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic 
Bucura Uricani. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
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înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Orașul Uricani prin Consiliul 
Local al Orașului Uricani pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de 
agrement – Parc acvatic Bucura Uricani, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Orașul Uricani prin Consiliul Local al 
Orașului Uricani pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – 
Parc acvatic Bucura Uricani, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
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   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid 
Densușianu”. 
 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. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid 
Densușianu”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva. 
 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 Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean 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: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 



9 

 

  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (26) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe ansamblu 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, pe articole: 
  Art.1: 

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

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de 
Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 
 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 Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții,  se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 
publice în anul 2015. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice în anul 2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice în anul 2015, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

  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 Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind 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. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
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. (27) 
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XI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe 
timpul iernii 2014 -2015 pe drumurile județene. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Gaita Doru: 
 Stiu că este o problemă deosebită pentru circulația pe drumurile țării nu numai la noi 
și vara și iarna, nu numai iarna, este în atenția consiliului județean pe drumurile județene, 
foarte bine, proiectul acesta de hotărâre aprobă planul operativ, de acord cu el, trebuie să-l 
vedem totuși în amănunt și aș ruga o informare nu mie personal ci consiliului, nu neapărat 
în cadrul ședințelor, cu privire la modul de îndeplinire lunară a acestui plan operativ, atât 
fizic cât și financiar. Mulțumesc. 
 Balint Tiberiu: 
 Vă mulțumesc, domnule consilier, Direcția tehnică se va ocupa de acest lucru, va 
consemna solicitarea dumneavoastră și veți fi informați consilierii asupra acestui aspect. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune 
pe timpul iernii 2014 -2015 pe drumurile județene (articol unic): 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului 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 județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
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   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului 
județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Județeană ”Sportul pentru toți” Hunedoara, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public. 
 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. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Județeană ”Sportul pentru toți” 
Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Județeană ”Sportul pentru toți” Hunedoara, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
Balint Tiberiu: 

  Vreau să menționez la acest punct care a fost aprobat de dumneavoastră că alături 
de noi în sală se află beneficiara acestui proiect de hotărâre votat de către dumneavoastră, 
e vorba de d-șoara Alexandra Marcu, un mesager de seamă al județului Hunedoara în țară 
și în lume alături de părinții ei pe care nu aș vrea să-i uit și vreau să-i mulțumesc public în 
numele locuitorilor județului Hunedoara pentru onoarea cu care poartă steagul județului 
peste tot în lume acolo unde merge și sperăm ca micul nostru ajutor să vă fie de folos 
pentru îndeplinirea și a acestei sarcini pe care v-ați asumat-o și pentru locuitorii și cetățenii 
județului Hunedoara. Vă mulțumesc și vă felicit pentru ceea ce faceți. 
 Marcu Alexandra: 
 Vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu Consiliului Județean Hunedoara, în 
special domnului președinte Moloț și domnului vicepreședinte Balint, pentru mine este o 
onoare să port steagul Hunedoarei pe aceste vârfuri, urmează o nouă expediție. Vă 
mulțumesc frumos. 

Balint Tiberiu: 
 Vă mulțumim, sunteți o mândrie pentru județul Hunedoara. 

 
XIV. 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea şi virările de credite în cadrul 
bugetului creditelor interne pe anul 2014 al Judeţului Hunedoara şi estimări pe anii 2015 – 
2017. 
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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 județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea şi virările 
de credite în cadrul bugetului creditelor interne pe anul 2014 al Judeţului Hunedoara şi 
estimări pe anii 2015 – 2017, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea şi virările de credite în 
cadrul bugetului creditelor interne pe anul 2014 al Judeţului Hunedoara şi estimări pe anii 
2015 – 2017, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
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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 județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.7: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor 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 județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean 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: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de 
interes județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

 Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (26) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes 
județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de 
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe articole: 
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 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 
al S.C. APA SERV VALEA JIULUI. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 2 abțineri (Pleșcan Dorina și Ivănuș Nicolae) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu 26 voturi și o abținere (Ivănuș Nicolae) 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 
al S.C. APA SERV VALEA JIULUI, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 26 voturi și o abținere (Ivănuș Nicolae) 
 
 

XIX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia - Grădiştea 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 județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia - Grădiştea de 
Munte, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare 
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia - Grădiştea de Munte, pe ansamblu: 

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

XX. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului de 
investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara în 
perioada 2014 – 2020”. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții,  se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării 
proiectului de investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul 
Hunedoara în perioada 2014 – 2020”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
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 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului de 
investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara în 
perioada 2014 – 2020”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea Listei prioritare de investiții  
pentru perioada 2014 – 2020 în vederea elaborării Master Planului actualizat pentru 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 județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la  vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea Listei 
prioritare de investiții  pentru perioada 2014 – 2020 în vederea elaborării Master Planului 
actualizat pentru județul Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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



24 

 

   Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea Listei prioritare de investiții  
pentru perioada 2014 – 2020 în vederea elaborării Master Planului actualizat pentru județul 
Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXII. 
 
   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2014. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 

al județului Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
  
 
 Balint Tiberiu: 
 Punctul diverse. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Domnule vicepreședinte, stimați colegi, într-o hotărâre anterioară a consiliului 
județean am aprobat alocarea a 50 mii lei pentru echipa de rugby Stiința Petroșani, știu că 
au fost probleme vizavi de legalitate dar eu știu că pentru anul 2014 totuși am aprobat. 
Rugămintea mea este dacă găsim totuși o soluție, o soluție legală ca să rezolvăm această 
situație în acest an. 
 Balint Tiberiu: 
 Mulțumesc și eu, soluția este ca echipa să intre în legalitate cu documentele 
necesare decontului din anii trecuți când nu au fost îndeplinite întocmai toate procedurile, 
din acest motiv Curtea de Conturi s-a sesizat; am avut sesizare vizavi de sume destul de 
mari, însă toate, mai puțin Stiința Petroșani, au adus documentele complete în așa fel încât 
să putem continua finanțările. Cei de la Stiința sunt rugați să facă tot posibilul ca 
documentația să fie completă în așa fel încât și în acest an să le putem aloca pe care 
dumneavoastră, noi împreună le-am aprobat-o. Altcineva? Domnul general Bârea. 
 Bârea Vasile: 
 Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor colegi, aș dori în câteva cuvinte să 
omagiez o categorie socio-profesională de excepție și mă refer aici la pompierii militari. 
Pompierii militari au împlinit de curând 166 de ani nu de existență ci de la un moment de 
vitejie al acestora când, în 13 septembrie 1848, pentru apărarea Revoluției din Tara 
Românească au dat piept, deci numai o companie de pompieri condusă de bravul căpitan 
Pavel Zăgănescu cu o coloană puternică de otomani - 9000 de oameni și cu sprijinul 
Regimentului II Infanterie, comandat de colonelul Radu Golescu au reușit timp de două ore 
și jumătate să facă față acestui puhoi de turci cu pierderi însemnate 50 dintre pompieri 
printre care doi ofițeri au perit în luptă, 57 au fost răniți iar ceilalți și-au dat dovada de 
bravură pe câmpul de luptă. Eu consider și nu numai eu că pompierii reprezintă modele de 
curaj, de tenacitate, de eficacitate, de agilitate, de spirit de sacrificiu și de operativitate. Aș 
putea spune că ei au onoare deosebită și îmi aduc aminte de o revistă pe care am citit-o în 
tinerețe, revistă militară în care arăta imaginea unui ofițer de pompieri care abia ieșise din 
foc unde salvase vieți omenești, haina îi era pătată de funingine dar articolul se intitula 
referitor la haină ” A pătat-o dar a onorat-o”. Aș vrea să spun că pompierii militari au avut un 
mare rol de-a lungul timpului și foarte mulți și-au sacrificat viața în urma intervențiilor pe 
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care le-au avut și aș vrea să spun că în memoria lor a fost ridicat în anul 1901 la București 
un monument – Monumentul Pompierilor din București care a fost mutat de câteva ori și 
acum se găsește în fața Hotelului Marriott din București intitulat ”Monumentul Pompierilor 
din Dealu Spirii”. Poate mulți dintre noi au fost deranjați de multe ori de sirenele pompierilor, 
unii cred că pompierii fac numai zgomot și ne deranjează de la sorbitul cafelei în liniște dar 
pompierii au misiuni deosebite și aș dori să vă prezint câteva dintre ele sintetic la nivelul 
județului Hunedoara. Inainte de aceasta aș vrea să vă spun că deși s-au făcut eforturi mari 
la nivelul țării pentru ca pompierii să fie dotați cu tehnică modernă totuși în ceea ce privește 
anumite laturi nu s-au rezolvat problemele pompierilor. M-aș referi la soldele lor care sunt 
destul de mici și acele compensații sau sporuri care se dau sunt mici în comparație cu 
eforturile și riscurile care ei le fac, de asemenea aș putea spune că există un sistem de 
asigurare și de repartiție a resurselor umane destul de osificat, de inflexibil pentru că sunt 
foarte multe goluri în statele de organizare ale pompierilor dar culmea, paradoxal foarte 
mulți pompieri sunt mutați artificial dintr-o garnizoană în alta tocmai pentru a putea fi ținuți în 
sistem, de asemenea echipamentul lor individual lasă de dorit de multe ori și nu le asigură o 
protecție totală, de asemenea putem spune că nici carburanții nu sunt suficienți pentru 
multitudinea intervențiilor pe care le au de îndeplinit.  
   Eu aș vrea sintetic și vă dau câteva date care o să vă uimească și aici mă refer 
numai la pompierii din județul Hunedoara care eu consider că sunt într-un top al 
inspectoratelor de pompieri la nivelul țării. Acest Inspectorat pentru Situații de Urgență 
”Iancu de Hunedoara” comandat cu destoinicie de lt.col. Viorel Demean a avut în primele 
opt luni ale anului 2014 și vă dau niște date comparativ cu primele al anului 2013, deci 
numai în 8 luni au avut 8951 de intervenții ceea ce înseamnă 37 de intervenții pe zi, eu 
vorbesc la nivelul județului Hunedoara; interesant este că numărul intervențiilor a crescut cu 
42% față de aceeași perioadă a anului trecut și ce pot să vă mai spun deși pompierii sunt 
pregătiți în mod special și toată lumea spune că ei trebuie să participe la incendii, interesant 
este că dintre toate aceste intervenții în primele 8 luni ale acestui an numai 432 au fost la 
incendii și la incendii de vegetație, ceea ce reprezintă numai 4,6% dintre intervenții. Cele 
mai multe dintre intervenții, 81% le reprezintă cazuri de urgență asistate de către SMURD, 
iar acest lucru  a crescut extraordinar de mult în acest an ceea ce înseamnă că încrederea 
în pompieri a crescut foarte mult, e caz dovedit pompierii de câțiva ani se află pe primul loc 
în încrederea populației chiar azi-dimineață am văzut la televizor o informare de acest gen, 
pompierii se află pe primul loc cu 84%  la nivelul încrederii populației înaintea armatei și 
bisericii deci 81% dintre intervenții au fost în cazuri asistate de SMURD iar acestea au 
crescut față de primele 8 luni ale anului trecut de la 4654 la 7250 adică au crescut cu 56% 
față de anul trecut. Sunt niște lucruri extraordinar de interesante și aș vrea să mai prezint de 
exemplu pentru anul acesta dintre 8951 de intervenții acțiunile s-au soldat cu salvarea a 
144 de vieți omenești dintre care 27 de copii; de asemenea au fost asistate medical 7322 
de persoane, au fost salvate 31 de animale, iar bunuri protejate au fost în valoare de peste 
21 milioane 123 mii lei. Deci iată care este eficacitatea și care este acțiunea deosebită a 
pompierilor din județul nostru. Aș vrea să spun că numai în luna august, deci luna trecută 
au avut loc 1126 de intervenții ceea ce reprezintă 36 de intervenții pe zi, aceasta înseamnă 
o intervenție la 40 de minute, deci pompierii din județul nostru o dată la 40 de minute 
intervin în localitățile județului nostru. Aș vrea să pun de asemenea că Consiliul Județean 
Hunedoara a sprijinit foarte mult și sprijină foarte mult acțiunea pompierilor, în afară de 
faptul că aici la noi în Deva s-a deschis anul trecut unul dintre cele mai moderne centre de 
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management al situațiilor de urgență unde rolul principal îl au pompierii și cei de la SMURD, 
prin fondurile obținute de consiliul județean în parteneriat și prin accesarea de fonduri 
europene în ultimii doi ani între 2012 și 2014 au fost achiziționate și date în folosință 
Inspectoratului Județean de Pompieri 11 autospeciale moderne, deci un lucru extraordinar, 
6 dintre acestea sunt complexe de descarcerare prin ajutor și de stingerea incendiilor, iar 
una care este foarte importantă având în vedere configurația geografică a județului 
Hunedoara o autospecială de primă intervenție 4 x 4 pentru intervenții în zona montană. 
Mai avem de sprijinit în continuare Inspectoratul Județean de Pompieri pentru a se realiza  
o ambulanță de terapie intensivă SMURD care să lucreze în ture cu un medic specializat, 
un asistent și cu doi paramedici și eu cred că vom putea în perioada următoare să-i 
sprijinim pe cei de la Situații de Urgență din Județul Hunedoara să realizeze acest lucru. 
Mie nu-mi rămâne și cred că și în numele dumneavoastră să le urăm La mulți ani! 
pompierilor din județul Hunedoara, să le dorim succes și să nu fie tributari acțiunilor 
deosebit de importante și de riscante la care acționează și la care sunt chemați. Vă 
mulțumesc. 
 Balint Tiberiu: 
 Vă mulțumim domnule general. 
 Bârea Vasile: 
 Cred că aceste aplauze li se cuvin pompierilor. 
 Balint Tiberiu: 
 Le transmit și eu aprecierile noastre tuturor pompierilor din județul Hunedoara și nu 
numai și faptul că le suntem recunoscători pentru activitatea pe care o depun. Altcineva? 
Domnule consilier David. 
 David Adrian: 
 Mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor, aș dori să readuc 
în atenția Consiliului Județean Hunedoara problema DN66 care face legătura între Livezeni 
și Bumbești-Jiu, după cum știți acest drum se află într-un puternic program de reabilitare, 
acesta se află în desfășurare de circa doi ani de zile și din câte știu ar trebui să fie finalizat 
în luna noiembrie a anului curent. După cum am putut observa și nu numai eu ci toți cei 
care au circulat pe acest drum în ultima perioadă cred că nici la jumătate din proiect nu sunt 
gata cei care lucrează acolo și aș dori să elaborăm un document în numele consiliului 
județean prin care să ni se transmită oficial care sunt lucrările care s-au efectuat, care este 
stadiul acestora, care era stadiul conform contractului până la data actuală și ce măsuri 
întrevede CNADNR pentru remedierea situației. Mulțumesc. 
 Balint Tiberiu: 
 Mulțumesc domnule consilier și vom face toate demersurile necesare pentru această 
informare și nu numai, noi sperăm să grăbim lucrările. 
 Dămian Dana: 
 Domnilor vicepreședinți, stimați colegi, după cum ați văzut astăzi mă folosesc de un 
ajutor pentru putea umbla, am avut un mic accident în luna august care s-a petrecut în 
Masivul Parâng și doresc să folosesc acest prilej pentru a mulțumi pentru operativitatea și 
pentru profesionalisul de care au dat dovadă Salvamontul și jandarmii montani și de 
asemenea SMURD pentru a mă coborâ din masiv și a ajunge la Spitalul de urgență din 
Petroșani, deci toată stima și tot respectul pentru modul în care au acționat. 
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 Balint Tiberiu: 
 Mulțumesc doamna consilier. Vreau să vă  comunic și eu că în urma aplicării 
prevederilor Ordonanței nr.55/2014 a Guvernului României componența consiliului județean 
s-a schimbat, un grup politic din consiliul județean a dispărut și anume acela al Partidului 
Poporului - Dan Diaconescu nemaiavând niciun consilier județean. Componența politică în 
momentul de față este următoarea: Partidul Național Liberal -  15, Partidul Democrat Liberal 
6, Partidul Social Democrat 5, Uniunea Națională pentru Progresul României 3, Partidul 
Conservator 1, Partidul Național Tărănesc Creștin și Democrat 1 și independenți 1. Aceasta 
este noua conformație până în momentul de față, prevederile ordonanței se aplică până în 
data de 16 octombrie când vom avea conformația definitivă pentru acest mandat. Cu toate 
acestea, proiectele au fost votate în unanimitate, ceea mă face să vă mulțumesc tuturor 
consilierilor în numele cetățenilor județului Hunedoara. La revedere și week-end plăcut vă 
doresc. 
  Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul vicepreședinte Balint Tiberiu 
închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
  VICEPRESEDINTE,    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
             Balint Tiberiu Ioan          Dan Daniel 
 


