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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi, 17 noiembrie 2015 în ședința ordinară a Consiliului Județean 

Hunedoara 
 

 Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
David Adrian Nicolae. 
 La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu și Stănescu Vetuța – vicepreședinții 
consiliului județean; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, 
Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, Dămian Dana, 
Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu 
Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan 
Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu 
Eugen, Țolaș Liliana, Zvâncă Adrian  – consilieri județeni în Consiliul Județean Hunedoara; 
Stefoni Dumitru Sorin – secretarul Județului Hunedoara. 
 Lipsește de la ședință domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae. 
 David Adrian Nicolae: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
 David Adrian Nicolae: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri județeni, potrivit art.95 alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şedinţa este legal constituită.   

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 30 
octombrie 2015 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, 
în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 

S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (31). 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 
locală pe anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și 
comunale, alocate județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României 
nr.911/2015; 

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume 
în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 
2015; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru personalul  Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane Deva; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul Reparație instalație electrică și unele amenajări interioare la Galeriile de 
Artă (Forma); 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul de Administrație al Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Deva; 

12. Diverse. 

   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 cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului creditelor interne, pe anul 2015 și Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva.  

Dacă  sunt  observaţii ? 
 Supun spre aprobare ordinea de zi cu completările propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
 
 

I. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015. 
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   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 

Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier județean 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. 
 David Adrian Nicolae: 
   Propun rectificarea bugetului propriu al Judeţului Hunedoara: cu suma de  + 
9.035,00 mii lei pentru echilibrarea bugetului local, pentru asistență socială și protecția 
copilului și pentru școlile speciale din județul Hunedoara; cu suma + 7.000,00 mii lei, pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene; cu suma de + 922,00 mii lei  rezultată în 
urma analizei execuţiei de casă la 22.10.2015; cu suma + 417,00 mii lei pentru finanţarea 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap; cu suma + 9.680,26 mii lei pentru  finanţarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală; cu suma de 133.678, 50 mii lei reprezentând 
subvenţie de la bugetul de stat  și din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru 
implementarea  proiectului  Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Hunedoara. Vă rog, discuții?  
 Petrui Ioan Dorin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 

Muțiu Florin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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  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 și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 
 

II. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 

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. 
 David Adrian Nicolae: 
   Propun rectificarea cu:  + 2.111 ,00 mii lei a  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2015 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria; -105 ,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2015 al Colegiului Tehnic Energetic „ Dragomir Hurmuzescu ” Deva; - 
62,00 mii lei  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului Tehnologic „Ovid 
Densuşianu” Călan;+ 3,00 mii lei a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Şcolii 
Gimnaziale Dr. Aurel Vlad Orăştie; + 265,00 mii lei  a bugetului  de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2015 al Şcolii Generale “ I.G.Duca “ Petroşani; + 165,00 mii lei a bugetului  de venituri 
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şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Hunedoara; + 22,00 mii lei ( venituri proprii ), a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2015, al Biblioteca Judeţeană “ Ovid Densuşianu”; + 1.611,00 mii lei  a bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara. Vă rog discuții? 
 Petrui Ioan Dorin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 

Muțiu Florin: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale 
unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 

III. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 
2015. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 

Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier 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. 
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   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
   Este vorba de 4.344,00 mii lei, pe care îi propunem să fie repartizați așa cum ați 
văzut din documentele pregătitoare pentru această ședință și așa cum ați dezbătut și 
dumneavoastră în cadrul comisiilor de specialitate.  
   Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării 
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în 
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe 
anul 2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 30 voturi și o abținere – Muțiu Florin.  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi și o abținere – Muțiu Florin.  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi și o abținere – Muțiu Florin.  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 
2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 30 voturi și o abținere – Muțiu Florin.  
 
 

IV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 
județene și comunale, alocate județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României 
nr.911/2015. 
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   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 

Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier județean 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. 
 David Adrian Nicolae: 
  Prin Hotarârea Guvernului României nr. 911/2015 au fost repartizate Judeţului 
Hunedoara 13.400,00 mii lei pentru întreținerea drumurilor județene și comunale. In urma 
analizei, împreună cu aparatul propriu am propus alocarea a  7000 mii lei din această sumă  
pentru drumurile județene aflate în sarcina Consiliului Județean Hunedoara și 6400 mii lei 
să fie distribuite administrațiilor locale pentru întreținerea drumurilor. La fel ca și în cazul 
sumelor defalcate pentru arierate și programe de dezvoltare, s-a făcut o corespondență cu 
toate cele 69 de unități administrativ-teritoriale care au expus care sunt nevoile lor, 
raportate la numărul de locuitori, la numărul de kilometri și la starea drumurilor care le au în 
administrare, Direcția tehnică împreună cu executivul consiliului județean au făcut o 
propunere care v-a fost prezentată și pe care ați discutat-o în comisii; v-am propus alocarea 
sumei de bani menționată anterior pentru 59 de UAT-uri în funcție de priorități și de urgențe. 
Dacă sunt discuții, vă rog să interveniți.  
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării 
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului 
României nr.911/2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
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 Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 
județene și comunale, alocate județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României 
nr.911/2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 
 

V. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara 
a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor 
de Iarnă 2015. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumesc. Este vorba de aceeași sumă care a fost propusă și anul trecut în 
vederea organizării sărbătorilor de iarnă, sumă de bani care va fi folosită pentru pachete 
pentru colindători și alte acțiuni specifice. E vorba de 85 mii lei. Vă rog dacă sunt intervenții, 
discuții. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea de la bugetul 
Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în 
perioada Sărbătorilor de Iarnă 2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada 
Sărbătorilor de Iarnă 2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 

VI. 
 

 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. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de 6 licențe pentru transportul salariaţilor. Vă rog dacă sunt discuții. 
 Pleșcan Dorina: 
 Să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 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 (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- 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).  
 

VII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
  Vă propunem transformarea unui post de asistent medical principal ocupat în post de 
asistent medical vacant, ocuparea unor posturi vacante și promovarea în trepte 
profesionale imediat superioare. Doamnelor, domnilor consilieri, dacă sunt intervenții vă 
ascult. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 
 

VIII. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   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. 
 Cazan Agripina: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
  Mulțumesc. În ceea ce privește modificarea organigramei e vorba de subordonarea 
de la Manager la Directorul medical al Compartimentului de prevenire si control al infecțiilor 
nosocomiale și  al Compartimentului nutriție și dietetică, iar în ceea ce privește modificarea 
statului de funcții: 1 post de medic specialist șef vacant  se transformă în șef birou grad I; 1 
post referent IA studii medii devenit vacant prin  încetarea detașării se transformă în 
economist grad II studii superioare; 1 post inginer sistem vacant  se transformă în inginer 
grad IA; 1 post contabil IA studii medii devenit vacant prin încetarea contractului individual 
de muncă pe perioadă determinată se transformă în economist grad II studii superioare. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe 
articole: 



13 
 

 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 organigramei și statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 
 

IX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru 
personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   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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 David Adrian Nicolae: 
   Este vorba de transformarea a două posturi vacante de cercetător științific în post de 
cercetător științific, gradul II, respectiv în cercetător științific, gradul I și mutarea acestora în 
cadrul altor compartimente ale instituției, transformarea unui post de referent, treapta IA în 
referent de specialitate, gradul I, mutarea unui post ocupat de cercetător științific și a unui 
post ocupat de gestionar custode în cadrul altor secții ale muzeului; de asemenea, în urma 
desfășurării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante,  de economist, gradul IA 
și de muncitor calificat, treapta IV, acestea au fost ocupate pe perioadă nedeterminată. Vă 
rog dacă sunt intervenții. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
   Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții pentru personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, 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 aprobarea statului de funcții pentru 
personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 
 

X. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul Reparație instalație electrică și unele amenajări interioare la 
Galeriile de Artă (Forma). 
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   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 

Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
   Anterior a fost elaborată documentația tehnico-economică ”Reparație instalație 
electrică la Galeriile de artă (Forma)”,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.149/2015. Pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică s-a 
constatat că aceasta nu se putea finaliza deoarece lucrarea presupunea, pe lângă partea 
de instalații electrice și unele mici amenajări interioare, cum ar fi instalarea unei chiuvete în 
unul din atelierele artistice și montarea unor panouri de mici dimensiuni între tâmplaria PVC 
existentă și zidurile interioare ale atelierelor dinspre bulevardul Decebal, pentru a împiedica 
accesul direct dintr-un atelier în altul. Acestea au fost solicitate de personalul artistic al 
galeriilor și sunt necesare pentru asigurarea unor spații cu un anumit nivel de izolare, în 
primul rând fonică și chiar a unei intimități specifice activităților creatoare. Vă rog dacă sunt 
intervenții. Domnul Gaita poftiți. 
 Gaita Doru: 
 Am ridicat această problemă a calității execuției și a proiectului care a precedat acest 
proiect actual. Am fost împreună cu domnul director Viorel Rotar, am primit un răspuns din 
partea dânsului care mă satisface din punct de vedere al cantităților executate, dar vreau să 
vă spun că după constatările noastre împreună - domnul director este în sală – calitatea și 
acum lasă de dorit; la aceste lucrări, care le-am aprobat acum aș dori să se urmărească 
mai atent calitatea și să se remedieze și ce trebuia făcut conform normelor în vigoare data 
trecută, preocupare este dar din păcate constructorul ales nu este -  l-aș caracteriza într-un 
cuvânt, dar mă abțin. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dacă-mi permiteți o apreciere cu caracter personal, eu cred că e unul dintre 
neajunsurile legislației privind achizițiile publice aceea cu prețul cel mai mic atunci când 
suntem obligați să acceptăm oferte undeva la jumătatea studiilor de fezabilitate sau chiar 
mai jos sunt singur că niciun constructor cât de priceput ar fi nu poate să asigure un nivel 
calitativ așteptat de contribuabili și de noi toți, de altfel. 
 Gaita Doru: 
 Sunt și norme specifice care au fost încălcate în execuție, deci trebuie urmărit mai 
atent, am fost cu domnul director, se știe nu de aici pornește necazul dar constructorul este 
sub orice critică. 
 David Adrian Nicolae: 
 O să monitorizăm cu mare atenție și nu vom plăti decât acele lucrări care sunt 
executate corect din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc domnule consilier. Vă rog 
dacă sunt alte intervenții? 
 Domnul consilier județean Prip Ioan a ieșit din sala de ședință. 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul Reparație instalație electrică și unele amenajări interioare la 
Galeriile de Artă (Forma), 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 aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul Reparație instalație electrică și unele amenajări interioare la 
Galeriile de Artă (Forma), pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 
 

XI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație 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. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Domnul consilier județean Prip Ioan a revenit în sala de ședință. 
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 David Adrian Nicolae: 
 Fostul nostru reprezentant a demisionat, am luat act de demisie luna trecută, pentru 
această funcție aș avea o propunere din departamentul de specialitate al consiliului 
județean – e vorba de compartimentul juridic, mai exact de directorul de administrație 
publică locală, doamna Prodan-Dubeștean Adina. Dacă sunt alte propuneri? 
 Tolaș Liliana: 
 Domnule președinte, eu nu votez la acest punct. 
 Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot și se trece la exercitarea 
votului: 
 Art.1 – cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2 – cu vot secret: după exercitarea votului secret de către consilierii județeni, 
Comisia de validare se retrage din sală pentru numărarea voturilor. 
 După revenirea în sală, domnul consilier județean Oprișa Florin, președintele 
Comisiei de validare, prezintă procesul-verbal: pentru doamna Prodan-Dubeștean Adina au 
fost exprimate 30 voturi valabile, din care 29 pentru și un vot împotrivă. 
 Astfel a fost aprobat articolul 2. 
 Art.3 – cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4 – cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.5 – cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație al Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
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XII. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor 
interne, pe anul 2015. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 

Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier 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. 
 David Adrian Nicolae: 
   In bugetul creditelor interne, pe anul 2015 se propune includerea sumei de 10.000 
mii lei pentru asigurarea cofinanțării proiectului ”Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Hunedoara”, e vorba de acel credit pentru care ați aprobat să fie 
contractat de către Județul Hunedoara și Comisia de autorizare a împrumuturilor locale  din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice autorizând favorabil contactarea împrumutului. Vă rog 
dacă sunt discuții? 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului creditelor interne, pe anul 2015, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
creditelor interne, pe anul 2015, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
 
 

XIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență 
Deva. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 

Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier județean 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. 
 Petrui Ioan Dorin: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 Cazan Agripina: 
 Domnule președinte nici eu nu votez la acest punct. 

Muțiu Florin: 
 Menționez că nici eu nu votez la acest punct. Mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 S-a consemnat domnule Muțiu. În materialele de ședință aveți o informare din partea 
conducerii Spitalului Județean de Urgență Deva asupra activității și asupra sumelor pe care 
le-a consumat până acum Spitalul de urgență Deva raportat la numărul de pacienți pe care 
i-a tratat și de asemenea, aveți o informare pe fiecare UAT din județul Hunedoara și nu 
numai, din fiecare județ din România, o informare cu privire la pacienții tratați aici. Este cea 
mai importantă instituție de sănătate din județul Hunedoara și ca orice altă instituție este 
subfinanțată din punctul meu de vedere cel puțin, astfel vă propunem să alocăm o sumă de 
500 mii lei pentru plăți utilități și medicamente, mă rog e o întreagă seamă de facturi care 
trebuiesc plătite lună de lună de către Spitalul de urgență din Deva. Pentru orice alte detalii, 
domnul manager este prezent dacă aveți întrebări. 
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  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
 

x 
 

 David Adrian Nicolae: 
 Am epuizat ordinea de zi, vă propun să trecem la diverse. Aș dori să vă lansez o 
invitație în numele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, invitația are legătură cu simpozionul organizat 
de ADI care începe astăzi și durează până joi, e vorba despre ziua de mâine pentru a 
participa dacă aveți timpul disponibil la o vizită în teren la deponeul de la Bârcea Mare. O 
să-i dau cuvântul domnului Prip pentru mai multe detalii. 
 Prip Ioan: 
 Mulțumesc. Stimați colegi, cred că ați primit invitația privind simpozionul organizat de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Consiliul Județean privind ”Probleme și soluții în 
implementarea și operarea sistemelor județene de management integrat al deșeurilor”, 
simpozion ce marchează terminarea primei etape a acestui important proiect, pot să spun 
cel mai important proiect în această perioadă din județul Hunedoara privind deșeurilor. El se 
va desfășura în perioada 18 – 20 noiembrie, vizită tehnică mâine la ora 10 pe deponeul de 
la Bârcea Mare, urmând la Hunedoara la deponeul neconform și terminând în Valea Jiului 
la orele 14 la stația de transfer, acestea fiind o parte dintre obiectivele pe care Consiliul 
Județean le-a promovat în cadrul acestui proiect, partea a doua urmând operarea și 
implementarea acestui proiect privind licitarea operatorilor atât pe de Centrul de 
management integrat al deșeurilor de la Bârcea Mare cât și de pe cele patru zone. Astfel 
marcăm această etapă printr-o vizită și un simpozion la Geoagiu unde din țară participă 
peste 20 de județe, reprezentanți ai județelor din țară privind sistemul de management al 
deșeurilor. 
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 Cu această ocazie, am plăcerea de a vă invita mâine la orele 9,30 din fața Consiliului 
Județean, sunt mijloace de transport care vă vor duce atât la deponeu cât și la Hunedoara 
și în Valea Jiului. Poimâine la ora 10,00 se deschide oficial, în care atât oficialitățile cât și 
părțile tehnice din toate județele participante își vor expune părerile și problemele despre 
sistemul integrat de gestionare a deșeurilor. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm cu mult drag. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule director. Este o săptămână plină de evenimente frumoase 
pentru Consiliul Județean, e vorba de acest simpozion național organizat de A.D.I., dar și 
ziua de vineri este la fel de importantă pentru noi pentru că vom organiza recepția la 
terminarea lucrărilor la deponeul de la Bârcea Mare, din nou sunteți invitați, invitația v-a fost 
transmisă deja și pe mail și în materialele de ședință și vineri dacă vă permite timpul, e la fel 
un eveniment major pentru noi pentru că reprezintă un punct important în implementarea 
proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”. Sperăm ca 
în cel mai scurt termen, poate chiar la ședința din decembrie să vă supunem aprobării 
caietele de sarcini, astfel să trecem la ultima etapă și anume la delegarea serviciului către 
operatorii regionali și operatorul de deponeu. Vă dau cuvântul pentru alte subiecte de 
dezbatere la diverse. Domnul Ivănuș.  
 Ivănuș Nicolae: 
 Domnule președinte, avem o adresă distribuită de la S.C. APA SERV VALEA JIULUI 
S.A. și aș vrea să fac doar un comentariu vizavi de punctul 2 – răspunsul referitor la 
interpelarea noastră de justificare a prețului; din păcate, mi se pare că e o bătaie de joc, e 
doar un extras din metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor 
reglementate de A.N.R.S.C. După două luni dacă nu trei luni de dezbatere a acestui subiect 
și în mediul public și în cadrul consiliului județean a reieșit foarte clar că tariful a fost stabilit 
din cauza contractului de finanțare, din adresele pe care le-am primit pe mail  s-a văzut clar 
cine sunt vinovații și de ce în perioada 2012 – 2014 nu s-a respectat planul tarifar. Acum 
vizavi de criteriile de stabilire a prețului tarifar vreau să subliniez că în anul 2010 cheltuiala 
cu apa brută, deci apa brută avea un anumit preț, iar în perioada 2012 – 2014 a fost sensibil 
scăzut acel preț, dar nimeni nu a mai făcut nicio intervenție vizavi de acest punct. Deci 
aceasta vreau să scot în evidență, că răspunsul este foarte superficial și chiar în bătaie de 
joc. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Si aș mai avea o problemă, am înțeles că s-a finalizat auditul consiliului județean, 
este adevărat? 
 David Adrian Nicolae: 
 Am avut o misiune de audit care s-a finalizat. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Când va fi finalizat, dacă se poate prezenta un material, să ni se distribuie și nouă. 
 David Adrian Nicolae: 
 O să primiți în mail fiecare dintre consilieri concluziile auditului. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Mulțumesc. 
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 Zvâncă Adrian: 
 Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș vrea să revin cu solicitarea, nu am 
solicitat justificarea prețului în primul rând, am solicitat o situație a formării prețului sau 
structura prețului dacă domnii economiști de la Apa Serv nu înțeleg termenul de situație de 
formare  a prețului sau voi solicita așa un pic mai elementar la o sută de lei producție de 
apă vândută cum este constituită suta aceea de lei, cât reprezintă din acea sută de lei 
cheltuielile cu apa brută, energie electrică tehnologică, tratare a apei, materiale tehnologice, 
cheltuieli materiale probabil mai sunt și alte elemente, dintre care și profitul, fiindcă știu că 
societatea este pe profit. Asta aș solicita și vă rog să găsiți o modalitate de a comunica cu 
Apa Serv în așa fel încât să ne transmită exact informațiile care ne interesează, nu 
informații de principiu. Și aș vrea să revin și asupra punctului 1, deși știu că solicitarea este 
a  dumneavoastră, nu știu dacă vă satisface, pe mine personal nu mă satisface, aș vrea să 
știu în ce procent este constituit acest fond. 
 David Adrian Nicolae: 
 Cu privire la punctul 1, am revenit deja cu o solicitare de clarificare către Apa Serv, 
aștept în continuare răspunsul, este același răspuns pe care l-am primit și noi în urmă cu 
vreo două săptămâni, nu știu dacă e menționată și o sumă, pe adresa pe care am primit-o 
eu... 
 Zvâncă Adrian: 
 E menționată o sumă. 
 David Adrian Nicolae: 

685.427 aceasta e suma. Am mai spus și în cadrul ședinței, nu știu dacă a înțeles 
domnul director, ne interesează nu numai o sumă și o semnătură, ne interesează fluxurile 
financiare să le vedem și conform contractului de finanțare să vedem care e cuantumul final 
al acestui provizion și cum înțelege să și-l constituie pe fiecare trimestru. 
 Zvâncă Adrian: 

Si dacă se poate în solicitare domnul director să ne dea răspunsurile într-un termen 
fezabil, deja cum spune și domnul consilier... 
 David Adrian Nicolae: 

Până la următoarea ședință. 
 Zvâncă Adrian: 

... e a patra lună de când se fac solicitările, nu cred că e cazul că e cazul să treacă 
alegerile până când o să avem și noi un răspuns. 
 David Adrian Nicolae: 

Nu, alegeri pentru funcția de director nu se fac să știți. 
 Zvâncă Adrian: 

Nu, de alegerile locale era vorba. 
 David Adrian Nicolae: 

Am înțeles. Rugămintea mea este să formulăm și în scris aceste interpelări pentru a 
nu mai exista dubii sau neclarități cu privire la solicitările dumneavoastră, astfel încât solicit 
departamentului de specialitate înainte să transmită interpelarea să fiți consultați pentru a 
puncta în clar la ceea ce doriți să vi se răspundă. 
 Zvâncă Adrian: 

O să formulez sub forma unei probleme de economie de clasa a X-a, probabil că o 
să fie mai ușor de rezolvat. Vă mulțumesc. 
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 David Adrian Nicolae: 
Mulțumesc și eu domnule consilier. Vă rog doamnelor și domnilor. Domnul Gaita 

poftiți. 
Gaita Doru: 
Săptămâna trecută la convocarea dumneavoastră, a consiliului județean, a avut loc o 

ședință a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și am analizat Mănăstirea 
Prislop, respectiv noua biserică din punct de vedere al amplasamentului, a oportunității – 
am cerut și oportunitatea - și a soluțiilor tehnice. Discuțiile sunt deschise și a fost și 
reprezentantul Episcopiei și până la urmă o să ajungem la concluzii care vă vor fi 
prezentate. Dar am făcut numai o introducere la problema de bază, problema care este 
încă în actualitate, drumul până acolo, problemă care am discutat-o de atâtea ori și în 
ședința din 11 august 2015 și consider că la ce am cerut atunci, inclusiv prin scrisoarea 
care s-a înaintat de la consiliul județean, atât Inspectoratului de Jandarmi, Inspectorului de 
Poliție, Direcției de Sănătate, Direcției Veterinar-Sanitar, Direcției Finanțe Publice, cred că 
nu au luat măsurile cele mai bune  sau aproape deloc, ținând cont că totuși tot ce este 
amplasat acolo, este amplasat pe teritoriul consiliului județean, având în vedere lățimea 
drumului de 20 de metri, care este întabulat pe consiliul județean. Stiu că există și comisia 
la nivel de prefectură, consider că ar mai trebui de către dumneavoastră impulsionat, este 
un dezastru care încă dă pericol mare pentru toți participanții la evenimentele de acolo și 
cred că s-a acționat de către cei pe care noi i-am solicitat și dumneavoastră i-ați solicitat 
prea puțin cu ceea ce este necesar. 
 David Adrian Nicolae: 

Având în vedere că nu sunt întrunite toate condițiile pe care ni le dorim pentru 
desfășurarea unei activități de comerț - să spunem - așa cum ar fi normal aveți dreptate 
domnule consilier, nu s-au luat măsurile care ar trebui să se ia astfel încât lucrurile să se 
desfășoare cu normalitate acolo. Am luat notă de solicitarea dumneavoastră, există un grup 
de lucru constituit de către prefect, o să implusionăm așa cum ați solicitat; suntem 
cramponați de tot felul de ”chichițe” legislative pe care le folosesc acei, nu aș vrea să-i 
numesc antreprenori că numai antreprenori nu sunt și să știți că zonele acelea pe care le 
folosesc ei  nu sunt în proprietatea noastră, sunt în proprietatea composesoratului din zona 
respectivă cu care avem o corespondență frecventă și parcelele de teren sunt închiriate lor, 
nu sunt sigur dacă nu cumva sunt și puse la APIA pentru subvenționare, s-ar putea să fie o 
problemă acolo mai degrabă decât în ograda consiliului județean. 

Gaita Doru: 
De aceea cred că trebuiește luat fiecare contract în parte și analizat. 

 David Adrian Nicolae: 
Stiți la fel de bine ca și mine că nu avem în autoritate un asemenea act de control, 

dar dacă o să-mi permiteți până la ședința următoare o să vă punem la dispoziție cuantumul 
amenzilor care au fost date fiecăruia dintre acei comercianți, să vedeți ce sume au de plată 
și bineînțeles toate sunt contestate, toate luările de poziție ale primăriei și ale arhitectului 
șef al Județului Hunedoara sunt în diferite faze procesuale. Până la urmă vor avea o 
finalitate, dar din păcate, până la o hotărâre definitivă și irevocabilă, ne confruntăm cu 
diferite prezumții de legalitate care și le invocă cu diferite ocazii. 

Gaita Doru: 
Am înțeles că ați spus și ați amintit doar cei care sunt în legalitate din punct de 

vedere al autorizațiilor pe care trebuie să le aibe. 
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 David Adrian Nicolae: 
Domnule Gaita nimeni nu este în legalitate acolo, dar se folosesc de diferite tertipuri 

ca să își prelungească de la o zi la alta. 
Gaita Doru: 
Obligația noastră și rugămintea mea a fost să le atragem atenția celorlalte instituții 

abilitate, altceva ce să facem. 
 David Adrian Nicolae: 

Vă mulțumesc. 
Gaita Doru: 
Aș mai avea o rugăminte, tot pe drumuri, am cerut și pe drumul 687 M legătura 

aceea între Cinciș și drumul care face legătura cu Prislop și Hunedoara... 
 David Adrian Nicolae: 

Cinciș-Cerna? 
Gaita Doru: 
Da, deci e vorba de 687 M un grafic de execuție... 

 David Adrian Nicolae: 
Ii dau cuvântul domnului director Rotar. 
Gaita Doru: 
...pentru că acum 5 luni de zile, domnul președinte de ședință, domnul Gligor, a 

promis la toată lumea și s-a auzit că în două luni de zile îl terminăm. 
 David Adrian Nicolae: 

Probabil se referea la documentații cred. 
Gaita Doru: 
Nu, se circulă pe el, așa s-a promis. Imi pare rău că promitem ceea ce nu putem și 

nu cred că este cea mai bună carte de vizită a noastră. 
Gligor Dorin Oliviu: 
Domnul Gaita, îmi cer scuze s-a demarat investiția respectivă, nu știu cât de mult 

folosesc la ceva declarațiile dumneavoastră. Ele se pot lămuri, lucrurile acestea, 
responsabil și nu discuții așa să fie discuții, da, s-a demarat investiția respectivă, un drum 
extrem de necesar, azi s-a aprobat o hotărâre, nu știu ce aș putea să vă spun mai mult... 

Gaita Doru: 
Nimic. 
Gligor Dorin Oliviu: 
...dar două luni de zile în a se executa  un drum, s-a introdus, s-a demarat așa ca și 

la Prislop în caracter de urgență, așa cum a fost necesară și contractarea unui credit pe o 
construcție de buget făcută greșit începând cu 2014, să reluăm lucrurile acestea sub formă 
de ce discuții acum? 

Gaita Doru: 
Mai multă responsabilitate când afirmăm ceva, atât vă cer. 

 David Adrian Nicolae: 
Mulțumesc domnule consilier. 
Gligor Dorin Oliviu: 
Dar asta se referă direct la dumneavoastră domnule Gaita, mai multă 

responsabilitate. 
Gaita Doru: 
Nu intrați în discuții din astea  cu mine că rămâneți pe locul doi.  
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 David Adrian Nicolae: 
Vă rog domnule consilier. 
Gaita Doru: 
Mai am o rugăminte, am ridicat problema drumului Sântuhalm-Hunedoara. 

 David Adrian Nicolae: 
Domnule Gaita ca să nu ne îndepărtăm de la subiect haideți, să ne dea o prognoză 

asupra acestei investiții domnul director Viorel Rotar. Vă rog. 
Rotar Viorel: 
Pentru drumul de la Cinciș e în pregătire procedura de licitație, nu am avut făcută 

expertiză tehnică și studiul geo, nu s-a prezentat nimeni la 3-4 solicitări și pregătim și în 
cursul acestei luni dăm drumul la procedură – proiectare plus execuție. S-a mai alocat acum 
încă 1 milion lei din banii de drumuri pentru acest drum, am mai avut 50 mii alocați în 
ședința din luna octombrie și vom avea condiții de începere a execuției la începutul anului 
viitor. 
 David Adrian Nicolae: 

Mulțumesc domnule director. 
Gaita Doru: 
Cunosc, am discutat cu domnul director. 
Gligor Dorin Oliviu: 
Cred că v-ați lămurit domnul Gaita în legătură cu cele două luni, în acest an demarat 

studiul de fezabilitate pe acest drum, da? 
Gaita Doru: 
Domnule vicepreședinte eu sunt foarte lămurit, dumneavoastră nu sunteți lămurit. 

Am încheiat. 
Gligor Dorin Oliviu: 
Eu cred că nu era cazul să începeți afirmații fără acoperire. 

 David Adrian Nicolae: 
Spuneați că mai aveți o solicitare. Vă rog. 
Gaita Doru: 
Rugămintea cu intervenția pentru drumul Hunedoara-Sântuhalm că vedeți că se 

întâmplă și necazuri,  chiar accidente grave și să solicitați Inspectoratului de Poliție să ia în 
considerare profesional să vedem ce e de făcut pe această porțiune. Mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 

Am înțeles, mulțumesc. Doamnelor, domnilor consilieri vă mulțumesc pentru 
participarea la ședința de astăzi, ne vedem în decembrie, probabil în vinerea dinaintea 
Crăciunului, numai puțin să verific în agendă, cred că în 16 o să convocăm ședința 
ordinară, cel târziu în data de 18. Vă mulțumesc, vă urez spor în activitate. 
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