ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 martie 2013, ora 11, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului
Județean Hunedoara

Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Moloț
Mircea Ioan.
La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan – vicepreședinții Consiliului
Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Coltescu Marin,
Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dobrei Lidia, Gaita Doru,
Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar
Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu
Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,
Turdean Radu Eugen, Țolaș Liliana, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Bârsoan Mariana
Daniela – pentru secretarul județului Hunedoara.
Lipsesc de la ședință doamna consilier județean Cazan Agripina Elena și doamna
consilier județean Dămian Dana.
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea
Imnului Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Moloț Mircea Ioan:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 de consilieri, la care se adaugă președintele
consiliului județean (31), 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 7 martie 2013 şi să
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solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care
consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:
−
Cine este pentru ?
−
Impotrivă ?
−
Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Moloț Mircea Ioan:
Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi, astfel cum a fost publicat
în presă:
1.
Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe anul
2013;
2.
Proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea Administrației monumentului istoric
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii
Județene ”Ovid Densușianu”;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului de
Artă Deva;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului
Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani;
8.
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.222/2012 privind înființarea ansamblului profesionist pentru promovarea culturii
tradiționale în subordinea Consiliului Județean Hunedoara;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență Deva;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul
2013;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale
instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale
societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale
spitalelor publice de interes județean;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru
consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru
consumurile colective din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația Misionară Umanitară ”Glasul
Penticostalilor” Lupeni;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația Umanitară ”Casa de copii”
Lupeni;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerilor
unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara pentru
activitatea desfăşurată în anul 2012;
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor imobile aparținând
domeniului public al județului Hunedoara;
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații
drumuri și poduri județene pe anul 2013;
23. Proiect de hotărâre privind înființarea Societății Comerciale ADMISERV Hunedoara
S.R.L.;
24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva.
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 și modificarea ordinii de zi publicată în presă, după cum urmează:
A.Completarea ordinii de zi cu:
25. Proiect de hotărâre privind conferirea unui Titlu de ”Cetățean de onoare al județului
Hunedoara”;
26.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații;
27. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unui drum public
din județul Hunedoara;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării unor documentații tehnico-economice
pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate.
și ca de obicei punctul diverse.
B.Modificarea ordinii de zi – Proiectul de hotărâre privind conferirea unui Titlu de
”Cetățean de onoare al județului Hunedoara” să fie discutat primul, iar proiectul de hotărâre
privind înființarea Societății Comerciale ADMISERV Hunedoara S.R.L. și proiectul de hotărâre
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privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Muzeului Civilizației Dacice și
Romane Deva să fie discutate ultimele deoarece aceste hotărâri necesită vot secret.
Dacă sunt observaţii sau alte propuneri?
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi cu completările și
modificările propuse:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea unui Titlu de ”Cetățean de onoare al
județului Hunedoara”.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Nu am spus despre cine e vorba ca să poată interveni cine dorește, este vorba de
acordarea acestui titlu de cetățean de onoare și îi fac o surpriză, e pentru prima dată, de fapt
noi nu avem decât, cel puțin de nouă ani de când sunt președintele consiliului județean, am
acordat până acum două titluri de cetățean de onoare la doi episcopi – la cel care a fost
Timotei și la cel care a venit Gurie, am acordat multe titluri de excelență dar al treilea titlu de
cetățean de onoare se acordă domnului Stefan Popa Popa’s, una dintre cele mai importante
personalități ale artei plastice contemporane, singurul om care a fost cu patru secunde mai
rapid decât calculatorul, pentru întreaga sa activitate depusă în domeniul artei vizuale și pentru
promovarea României în lume. Vă rog să mă credeți că deși este de față nu a știut de ce l-am
rugat să vină la această ședință. Ați observat că așa cum ne este obiceiul fiind la al treilea
mandat toți consilierii județeni și a fost primul județ și aici poate să ne confirme sau să ne
infirme ceea ce spun maestrul Popa Popa’s, primul județ care am avut ideea de a expune pe
holurile consiliului județean caricaturile tuturor consilierilor. Fiind convins de faptul că atunci
când am luat această inițiativă l-am rugat pe maestru să facă două exemplare în așa fel încât
unul să rămână la arhiva consiliului județean, iar celălalt să fie înmânat consilierului să-l aibă
acasă fiindcă să ai un tablou cu semnătura lui Popa Popa’s este o mândrie și dacă vreți chiar o
valoare inestimabilă. Să nu uităm că aceste tablouri, care de ani de zile creează un ambient
plăcut la fel au fost și sunt sub semnătura maestrului dar nu asta m-a determinat să vă solicit
și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți de acord cu acest titlu de onoare, ci faptul că Popa
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Popa’s așa cum bine știți este printre primele 100 de personalități ale lumii și gestul pe care și
noi îl facem, după alte 26 sau 27 de unități administrative de a-i acorda acest titlu, sper ca și
celelalte județe și multe alte unități administrative să facă același lucru în așa fel încât până la
urmă Popa Popa’s să fie cetățeanul de onoare al României. Este, fiindcă avem câțiva oameni
cu care când le spui numele sau când spui România spui Popa Popa’s, Nadia Comăneci sau
din alte domenii dar este un om cu care într-adevăr noi românii ne bucurăm și este poate cel
mai bun și cu siguranță este cel mai bun ambasador al României în întreaga lume. Sigur
despre Popa Popa’s aș putea să vă vorbesc mult, sunt convins că dumneavoastră știți foarte
multe despre Popa Popa’s, dar doar dacă aș spune că este omul ales de Papă să fie pictor sau
pictorul și omul care prin mâna lui lasă mărturisire în timp activitatea și i-a pictat și o să vă arăt
un album pe toți papii și le-a făcut caricaturi celor mai importanți oameni politici ai lumii. De
aceea, eu nu o să mai lungesc acest moment, ne bucurăm că suntem contemporani, ne
bucurăm că vă cunoaștem și chiar dacă această coală de format A4 nu are importanța unui
premiu acordat de nu știu care academie, de nu știu care papă, vă rog să credeți că o facem
cu sufletul, cu respectul care-l vi-l purtăm, acordați-ne șansa să fie un premiu important pentru
dumneavoastră.
Popa Stefan:
Domnule președinte, onorată asistență, într-adevăr este o mare surpriză cum a spus și
domnul președinte, este știut din cele 99 de albume ale Vaticanului am promis că în
Săptămâna Luminată o să aduc unul și o să-l donez și consiliului județean, din păcate conform
cutumei Vaticanului trebuie să poarte un nume și cu permisiunea dumneavoastră să-mi dați
voie să punem numele actualului președinte din cauza căruia mă găsesc aici în fața
dumneavoastră. Eu am pus o mică părticică în caricaturile care vi le-am făcut, am avut 208 șefi
de state și guvern, dacă luați președinții, inclusiv Ceaușescu, nu au avut atâția regi , împărați,
șefi de guverne, președinți câți am avut eu în fața mea, spre deosebire de alți colegi
caricaturiști din lume care fac caricaturi după poze. Eu fiind caricaturist oficial la summit-uri, mă
duc la toate și în zona de maximă securitate mă plimb așa cum se plimbă și președinții fără
oameni în jurul lor. Vreau să vă mulțumesc din suflet, mă onorează, știți foarte bine că am
refuzat distincții importante în această țară pe care le consider mânării pentru că totul se dă
până și diplomele de academicieni, diplomele de doctori docenți se dau cum se dau în țara
noastră și știți cu toții, nu intru în amănunte, eu am refuzat, însă vă spun sincer poate și din
cauza prieteniei care mă leagă de domnul președinte, această distincție mă onorează, o să o
pun alături de cele 26 de titluri de cetățean de onoare pe care le am în România și o să o țin la
suflet. Așa cum v-am promis de fiecare dată mă întorc și o să vă aduc câteva lucruri bune,
amintindu-mi de cea mai recentă treabă oficială a Vaticanului, căci Excelența sa Crescenzio
Sepe spunea că Popa’s a venit ca un apostol la Vatican aducând albumul să ne prevestească
lucru minunat. Pentru că suntem într-un post special, vă doresc multă sănătate, să vă lumineze
Dumnezeu în activitatea care o faceți și să încercăm să facem cât mai multe lucruri bune
pentru țara noastră.
(Domnul Popa a părăsit sala de ședință)
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Gaita Doru:
Nu bănuia nimeni că pleacă așa de repede dar îi știm programul și îl înțelegem.
Moloț Mircea Ioan:
Noi am vrut să-i facem o surpriză, dar avea antamată o întâlnire la ora 13 și a fost nevoit
să plece.
Gaita Doru:
Nu cred că o să încerc să mă încadrez în timpul în care Popa Popa’s face un portret sau
o caricatură, va fi foarte greu pentru că e în Cartea Recordurilor – Guinness Book. Noi știm că
titlul de cetățean de onoare al județului, titlul de excelență, de ambasador al județului, de
consilier de onoare sunt date conform unor criterii foarte bine stabilite și se acordă cu mult
discernământ. Eu cred că astăzi am făcut un lucru care trebuia pentru că o personalitate care
îndeplinește condițiile acordării unui astfel de titlu pe deplin este Stefan Popa. De ce iau eu
cuvântul astăzi? Pentru că am o încărcătură emoțională deosebită și un sentiment de mândrie
totodată, pentru că am făcut același liceu pe care l-a făcut și Popa Popa’s, iar mama dânsului
era directoare. In prezent la acest liceu din Caransebeș este o expoziție care face cinste
orașului și țării cu caracter permanent. In 1995 când face 2772 de caricaturi color în 10 zile, 10
nopți la peste 200 de șefi de state și guverne și a semnat pe ele este o mândrie pentru
România, este o mândrie pentru tot globul că există asemenea oameni. A publicat caricaturi în
principalele ziare și reviste din absolut toată lumea și realizările în domeniul graficii, cred că-l
duc din punctul meu de vedere și din punctul multora citindu-le părerile la cea mai prestigioasă
personalitate a artei plastice contemporane, fără să exagerez. Este singurul om așa cum ați
spus și dumneavoastră care a întrecut calculatorul cu patru secunde din lume, tot în 1995.
Sunt premii internaționale nenumărate și cred că așa cum s-a spus aici , premiul astăzi acordat
a fost din suflet și mă bucur că a spus că îl pune alături de celelalte de la UNESCO, din Tokyo,
din Franța, din Moscova, de pe tot globul. Ce vreau eu să mai spun? Că iată un artist care
pătrunde dincolo de orice aparență și imaginație, te pune să exclami ăsta sunt eu. Dacă nu și
când spun aceasta trebuie să recunoaștem și să ne recunoaștem în interiorul nostru
caricaturile care le-a făcut, fiecare să vadă în mintea și în sufletul său și își dă seama că a fost
descoperit de privirile analizei acestui extraordinar maestru, așa cum simt și eu când privesc
tabloul care mi l-a făcut și pe care toată lumea îl admiră extraordinar și când vede și că e făcut
de Popa Popa’s aproape că se extaziază. Pe lângă puterea de observație are și abilitatea și
genul de a așeza pe carton caracterul fiecăruia, educația și spiritul subiectului tratat
convingător și este categoric repet, este un maestru al artelor vizuale în toată istoria acestora.
Considerăm că noi avem superba ocazie să-l avem aproape, să-l avem prieten și acest titlu
primit astăzi îl onorează dar eu cred că ne și onorează. Eu personal mulțumesc celor care au
avut inițiativa de a acorda acest premiu, precum și dumnealui că a acceptat. Eu cred că trebuie
să fim onorați, unde dânsul apare, locul se sfințește și nu degeaba cum ați spus încă doi
episcopi au fost onorați cu acest titlu. Ii mulțumim din suflet, eu personal îi mulțumesc din
suflet că a acceptat în scurtul timp și în puținul timp că a fost printre noi și ne-a onorat și cu
lucrările pe care le-a făcut. Mulțumim maestre.
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Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc și eu.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind conferirea unui Titlu de ”Cetățean de
onoare al județului Hunedoara”, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind conferirea unui Titlu de ”Cetățean de
onoare al județului Hunedoara”, pe ansamblu:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole pe anul 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole pe anul 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole pe anul 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind înființarea și organizarea Administrației
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind înființarea și organizarea Administrației
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte, 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).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind înființarea și organizarea Administrației
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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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?
- 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 organigramei și statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 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 Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind
funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea
Hunedoara, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind
funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea
Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).

aprobarea organigramei și statului de
și Promovarea Culturii Tradiționale

aprobarea organigramei și statului de
și Promovarea Culturii Tradiționale

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 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.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale
Teatrului de Artă 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 Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Teatrului de Artă Deva, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Teatrului de Artă Deva, pe articole:
- 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
Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.222/2012 privind înființarea ansamblului profesionist pentru
promovarea culturii tradiționale în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
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Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.222/2012 privind înființarea ansamblului profesionist pentru
promovarea culturii tradiționale în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, 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?
- 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 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.222/2012 privind înființarea ansamblului profesionist pentru
promovarea culturii tradiționale în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 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.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că nu votez.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Dobrei Lidia:
Aș dori să precizez la acest punct domnul consilier județean Muțiu Florin are obiecție la
încadrarea unor șefi de secție cu delegație. Mulțumesc.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 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 (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin.
XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016.
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 Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că nu votez.
Tolaș Liliana:
Rog să se consemneze că nu votez.
Rus Ioan:
Rog să se consemneze că nu votez la art. 1 și pe ansamblu.
Prip Ioan:
Rog să se consemneze că nu votez.
Gligor Dorin:
Am înțeles aviz favorabil la comisii, eu personal nu pot să mă pronunț nici pro, nici
contra, nu am avut bugetul pus la dispoziție la ora la care comisia și-a desfășurat lucrările și
atunci mi-e greu să mă pronunț într-un fel sau altul. Nu l-am primit dacă dumneavoastră credeți
că o analiză de buget se poate face la modul cu totul și cu totul superficial, poate a venit după
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ce am plecat noi, mi-e greu să mă alătur acestui punct de vedere, în concluzie mă voi abține.
Nu am argumente de vot pro sau contra, nu pot să contest ceva ce nu am văzut, nu e vorba de
o poziție subiectivă.
Moloț Mircea Ioan:
Ați consultat site-ul consiliului județean?
Gligor Dorin:
E vorba totuși de buget, atunci propunerea mea este să nu mai facem ședințe de
comisii și să ne uităm pe site.
Moloț Mircea Ioan:
Dumneavoastră sunteți responsabil de absolut tot ce spuneți dar aceasta înseamnă că
și restul consilierilor acced la ideea dumneavoastră.
Gligor Dorin:
Si atunci am o singură întrebare – este loc de mai bine în funcționarea comisiilor și în
prezentarea materialelor în comisii? Pornind de la situația de la acest punct cum aș putea să
votez pro sau contra dacă materialele nu au fost puse la dispoziție? Este un lucru real.
Moloț Mircea Ioan:
Cînd ați dus materialele la comisii?
Stefan Mihaela:
La comisii au fost materialele – proiectul de hotărâre cu nota de fundamentare unde
sunt explicate toate sumele alocate. Nu am avut sutele de anexe multiplicate.
Gligor Dorin:
Am discutat asta în comisie – materiale nu am primit încă, la ora 10,30.
Stefan Mihaela:
Anexele nu au fost.
Gligor Dorin:
Cred că eu sunt destul de explicit, nu de explicații e nevoie, am spus ceea ce s-a
întâmplat ieri, acum să o rezolvăm în felul păi ar fi fost și altfel chiar... și subliniez nu vorbesc
nici pro nici contra ci doar nu am avut materialele pentru a da acest vot pro sau contra. Si este
o hotărâre destul de importantă.
Tolaș Liliana:
Domnul Gligor nu vă supărați dacă ați fi avut această nemulțumire în timpul comisiei
trebuia să ne spuneți să o consemnăm în procesul verbal.
Moloț Mircea Ioan:
Doamna consilier, lăsați-l pe domnul consilier să-și expună toate motivele.
Gligor Dorin:
Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Acum vă rog intervenții. Numai puțin, doamna consilier Tolaș.
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Tolaș Liliana:
In timpul ședințelor de comisii nu au fost astfel de nemulțumiri, domnul Gligor a fost
atunci centrat pe altă temă, proiectul de buget era acolo, într-adevăr nu sutele de anexe pentru
că nu ar fi stat nimeni să se uite pe sutele de anexe, dar exista documentul în care spune
fiecare instituție ce sumă primește, unde, cum și ce este prevăzut în buget și dacă nu ați fost
mulțumit de ceea ce s-a prezentat trebuia să ne spuneți, consemnam în procesul-verbal, o
chemam pe doamna director și vă explica tot bugetul, dar trebuia să spuneți la comisii, nu în
plen.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc.
Stănescu Vetuța:
A existat nota de fundamentare a consiliului județean la documentele de ieri la comisii,
în care sunt specificate toate cifrele aferente fiecărei structuri din subordinea consiliului
județean. Sigur că nu există toate documentele referitoare la anexe și repartiția pe articole
bugetare.
Gaita Doru:
Respect punctele de vedere atât ale domnului Gligor cât și ale colegelor mele, cât și ale
dumneavoastră, însă eu în calitate de consilier județean și vă pot nominaliza cel puțin încă 10
colegi pe care îi știu eu și bănuiesc aproape toți, în timpul întocmirii bugetului am trecut pe la
servicii și nu cred că nimeni din servicii nu ne-a pus la dispoziție tot ce am vrut și degeaba
aveam cu o zi înainte sau două bugetul dacă nu știam și cum s-a construit sau ce dorim pentru
unitățile teritoriale pe care le reprezentăm, deci un buget cu o oră două înainte sau cu o zi ar
face numai să confirme ceea ce am stabilit în timpul construcției lui. Datoria noastră a fiecăruia
este să participăm și la construcție împreună cu serviciile, nu numai la votare. Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc. Altcineva? Domnul Toma.
Toma Florian:
Mulțumesc domnule președinte, rugămintea noastră a grupului PDL este să stabilim o
regulă de bază în sensul că aceste proiecte de hotărâre de consiliu județean să ne fie puse la
dispoziție în timp util, desigur toate celelalte proiecte ne-au fost transmise cu trei zile înainte, cu
patru zile înainte, le-am primit pe mail, cele referitoare la proiecțiile de buget nu le-am primit
decât undeva în jurul orei 11 în ziua în care s-au întâlnit comisiile. Așa cum ni se pot transmite
celelalte proiecte de hotărâre pe mail și ni se pun la dispoziție în timp util rugămintea noastră
este ca principiul de bază să stabilim că și proiectele de buget pentru că deja am constatat în
ultimele 10 luni că e o regulă de câte ori venim să adoptăm un proiect de hotărâre pe buget
proiectul respectiv nu ne este transmis în timp util pe mail astfel că nu putem formula un punct
de vedere și nu ne putem pronunța nici pro, nici contra.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier ați primit bugetul acum? Il aveți?
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Toma Florian:
Nu, nu l-am primit nici prin mail nici aseară la ora 22,00.
Moloț Mircea Ioan:
Cum nu l-ați primit?
Toma Florian:
Pe mail nu ni s-a transmis.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, uite eu în calitatea mea de președinte și am acest drept retrag de pe
ordinea de zi bugetul, vă las să-l studiați și facem o ședință de îndată sau extraordinară
săptămâna viitoare ca să-l studiați și să veniți cu propuneri concrete. Mă îndoiesc, numai că
acesta e rolul opoziției, mă îndoiesc că nu știți despre ce e vorba și că ați avea niște teme
concrete pe care să le abordați la banii care sunt acolo fiindcă instituțiile care au primit bugetul
ca să funcționeze dacă le urmăriți vedeți că ani de zile aceștia sunt banii care i-au primit
instituțiile. Doi, în acest an spre deosebire de alți ani, avem obligația indiferent cine conduce
județul, cine formează majoritatea, cine este opoziția să punem niște bani la cofinanțări. Am
terminat niște proiecte, trebuie să punem niște bani jos. Deci de acele sume nu avem ce să
discutăm. Cred că cunoașteți legea și știți bine că proiectelor care sunt în derulare trebuie să li
se asigure fonduri și că nu avem voie să facem alte achiziții și să deschidem alte proiecte noi
atâta timp cât nu le rezolvăm pe primele. Sigur pentru șicanare pot să spun că la drumul x nu
dau 2 lei ci dau 1,5 lei, nu veniți cu niciun argument sau pe drumul acela cum este. Ați avut și
când am împărțit banii tot domnul Gligor spunea atunci că dăm prea puțini bani la comune, ei
dacă le dădeam mai mulți nici proiectele acestea pe care le propunem acum să ne continuăm
activitatea nu puteam să le rezolvăm, oricum nu sunt rezolvate în totalitate. Ca atare, nimic nou
sub soare. Sigur pot să vă ascult, să trec la vot, am majoritatea, nu e nicio problemă, dar dacă
aș avea convingerea că la bugetul pe care vi-l dăm acum ați avea niște propuneri serioase
chiar aș amâna ședința, dar repet, mai bine de 1/3 din fondurile care le aveam de repartizat
după ce am asigurat funcționarea instituțiilor am fost obligați să le dăm Comunității Europene,
obligați, dacă mai dorim să continuăm și pe 2014 -2016. Dacă nu, ne făceam că plouă, ne
sancționau ei, oricum ne luam banii și terminam cu fondurile europene. Da. E o găselniță, eu
vă înțeleg, poate și eu aș fi făcut la fel dacă eram în opoziție, dar sunt convins că ieri primind
nota de fundamentare ați avut timp să o citiți până astăzi și să veniți cu o chestie punctuală –
domnule la ăla eu propun altceva, că absolut tot ce avem în fișele acelea multe care sunt la
buget există în nota de fundamentare, fiecare sumă, fiecare articol, fiecare unitate dar mă
gândeam că dezbateți asemenea probleme dar cu copilării de genul acesta că nu ați primit ieri
la comisii, că nu puteați să discutați, ați primit totuși ieri, aveați 24 de ore, când sunt convins că
ați transpirat stând pe nota de fundamentare, ați studiat-o și acum veniți cu o chestie concretă,
nu doi lei la teatru, trei lei la cel din Petroșani.
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Turdean Radu:
Aș dori să precizez și eu un singur lucru dacă se poate, domnul Gligor a spus că a venit
la ședința pe comisii ieri la ora 9,00 și a plecat la ora 10,30. Aș dori să precizez că comisiile
încep la 10,30.
Gligor Dorin:
Nu ai înțeles deloc, la 10,30 a început comisia.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, așa cum nu am permis să vă deranjeze nimeni, vă rog nici
dumneavoastră să nu o faceți.
Gligor Dorin:
Bine dar atunci când ne depărtăm mult de situația reală...
Moloț Mircea Ioan:
Vă rog domnule consilier.
Gligor Dorin:
E în regulă.
Moloț Mircea Ioan:
Aveți un drept la replică după ce termină dânsul. Haideți să dăm dovadă că suntem
totuși civilizați și știm ce înseamnă un dialog.
Turdean Radu:
Primele cuvinte pe care le-a rostit domnul Gligor – a spus că la ora 9 s-a prezentat la
ședința pe comisii și la ora 10,30 a plecat; prima comisie începe la ora 10,30 și cred că au fost
toate materialele necesare.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc.
Gligor Dorin:
Acum sigur nu pot răspunde la nu știu ce s-a vrut să fie asta, am spus extrem de clar la
ora 10,30 când a început comisia și chiar nu înțeleg, de aceea am intervenit peste
dumneavoastră că vă depărtați mult de realitate. Domnule președinte, de acord cu observațiile
dumneavoastră dar mi se pare neregulă când noi spunem nu putem, eu înțeleg atunci că totul
este un pur formalism și consiliul nu-și mai are sens ca și concluzie a celor spuse de
dumneavoastră, păi aparatul de specialitate al consiliului județean face bugetul, consilierii, ăia
mulți votează că așa li lor bine, nu mai văd sensul atunci. Noi am spus-o clar, nu am avut
materialele necesare să votăm pro sau contra și am subliniat lucrul acesta, nu e vorba de vot
împotrivă, e vorba de vot obiectiv acum dumneavoastră să puneți și concluziile cum am vota,
noi tocmai asta am spus și am precizat-o, votăm ”da” bugetul propus de dumneavoastră, dar
după ce-l putem analiza și într-un cadru instituțional și nu noaptea pe site sau după-masa și
schimbăm impresii consilierii între noi. Nu facem doar exclusiv politică 22 pentru, 10 împotrivă,
mai ținem cont și de argumente, acesta e un spirit care ne lipsește, discutăm la urma urmei de
administrație publică, să fie eficientă și ieftină, despre asta e ideea nu de în loc de 2 lei să dai
1,50, căutăm eficiența, dacă eficiența presupune 1,50 atunci plătim 1,50. Eu chiar nu înțeleg
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unde ne ducem cu discuțiile în condițiile acestea. Acesta a fost punctul nostru de vedere, nu ni
s-au prezentat materialele, e vorba de buget, sigur dacă doriți să intrăm în discuții responsabile
de eficiență, facem ședință de 7 ore de fiecare dată...
Tolaș Liliana:
Domnule Gligor, sunteți pe lângă subiect, nu vă supărați, ne mințiți pe toți cei care stăm
aici...
Moloț Mircea Ioan:
Doamna Tolaș, vă rog să vă înscrieți la cuvânt.
Gligor Dorin:
Nu chiar doresc, astea vin și îmi dau dreptate, vă rog doamna Tolaș.
Tolaș Liliana:
Deci domnul Gligor sunt aici în fața dumneavoastră două doamne și doamna Vetuța
Stănescu și subsemnata, cu acordul dumneavoastră dacă mă considerați o doamnă care nu
permit să ne mințiți și să ne jigniți așa cum o faceți și aici. In comisie nu ați scos un cuvânt, nu
ați întrebat nimic despre buget și ați plecat de la comisie după ce v-ați agățat de o singură
discuție știți care a fost, după care ați plecat pentru că bugetul era pe ordinea de zi mult mai
încolo, nici măcar nu ați stat până la finalul discuțiilor în comisia economică condusă de
doamna Stănescu și suntem toți aici care putem confirma. Nu ați întrebat nimic de buget,
trebuia să ne întrebați, trebuia să propuneți amendamente în comisie, așa cum se procedează
conform legii și le discutam în comisie dacă nu, în plen. Nici măcar nu v-a interesat bugetul
pentru că nu era vorba de primării și nu era vorba de ceva lupte politice.
Gligor Dorin:
Rog acum și pe doamna Stănescu dacă confirmă.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule Gligor când veți fi dumneavoastră președintele consiliului județean atunci veți
da voie să discute cineva, deocamdată nu sunteți, sunteți consilier și în opoziție.
Gligor Dorin:
Bine atunci dacă-mi permiteți să continui.
Moloț Mircea Ioan:
Continuați, am timp până deseară. Vă rog.
Gligor Dorin:
Doamna Tolaș, da categoric și ce ați spus dumneavoastră de doamne ar trebui să fie un
pleonasm, categoric e așa, nu am plecat de la ședințele comisiilor decât după ce s-a semnat
procesul-verbal și la acest punct, eu nu fac referire la alt punct că o să discutăm la punctul de
pe ordinea de zi discuțiile din comisie, nu le amestecăm, vorbiți acum de alt punct de pe
ordinea de zi, e o altă discuție și vom discuta la momentul respectiv. Aici s-a spus așa – am
întrebat putem face o analiză, avem materiale? Nu, probabil o să vină mai târziu, doresc și eu
un pic de rigurozitate, doresc să nu facem activitatea de consilier la fără frecvență, asta e tot
dacă s-a înțeles, dacă nu putem vota ”pentru” acum și îmi doresc să meargă treaba mai bine,
dar semnale nu prea avem. Mulțumesc.
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Moloț Mircea Ioan:
Domnul Costa.
Costa Cosmin:
Nici eu nu doresc să facem la fără frecvență această activitate și din cauza asta v-aș
ruga să nu suspendați bugetul pentru următoarea ședință, să supuneți la vot dacă să se voteze
astăzi sau nu, pentru că așa e normal. Eu sunt unul dintre consilierii care am primit bugetul și
nu îmi convine să vin din două în două zile la ședință. Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Domnul vicepreședinte Balint.
Balint Tiberiu:
Mă adresez tuturor consilierilor, dar în mod special celor care sunt noi din acest mandat
și am să vă dau o explicație tehnică pentru ce nu ați primit bugetul în format scris. In fostul
consiliu județean am decis ca bugetul și materialele pentru ședință să nu se mai înainteze
fiecărui consilier la comisii ci să vină doar la președintele de comisie, aceasta însemnând
reducerea numărului de materiale tipărite și cele care sunt foarte ample se pun la dispoziția
consilierilor la cerere. Vă stau la dispoziție și v-au stat și ieri la dispoziție fiind gata bugetul la
aparatul de specialitate, trebuia doar să-l solicitați dacă-l doreați în format scris pentru că are
vreo 200 de pagini și am gândit atunci când am luat această decizie și repet era în trecutul
mandat să nu facem risipă de hârtie. Cred că ar trebui să apreciați acest lucru pentru că
suntem acum în ”Luna pădurii” și cred că prin netipărirea bugetului pentru fiecare consilier am
mai salvat vreo doi sau trei copaci. Acesta e motivul pentru care nu le primiți în format scris,
dar le puteți primi la cerere din partea aparatului de specialitate. Nu a existat nicio intenție ca
dumneavoastră să nu vedeți bugetul și să nu-l puteți dezbate, ci doar acestea sunt motivele
pentru care nu fiecare consilier îl primește scris. Vă mulțumesc.
Gligor Dorin:
Domnule președinte...
Moloț Mircea Ioan:
Domnul Gligor chiar încep să mă doară urechile de câte intervenții aveți
dumneavoastră.
Gligor Dorin:
Eu știu că v-ați plictisit de discuția asta care nu e comodă. Eu vreau să fac o precizare,
constat că facem pași înainte.
Moloț Mircea Ioan:
Vă rog domnule Gligor, sunt prea multe intervenții și la fiecare care discută
dumneavoastră aveți ceva intervenții. Fixați-vi-le pe toate ori aveți răbdare să vedeți ce spun
colegii și o dată le spuneți pe toate, nu interveniți la fiecare. Nu vă mai acord niciun cuvânt.
Gligor Dorin:
Eu cred că am făcut un pas înainte...
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier.
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Gligor Dorin:
Dar mi se părea normal să discutăm modul de funcționare a comisiilor, de ceea ce
spune domnul vicepreședinte Balint chiar este în regulă, trebuia să o aflăm ieri în comisii că s-a
schimbat modul de lucru, în comisii s-a spus că nu sunt materiale, cred că am fost explicit.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, încercați să nu fiți la fără frecvență, să fiți la zi și atunci veți afla totul
despre cum decurge o activitate în cadrul comisiei sau în cadrul consiliului județean.
Mulțumesc mult. Deci dacă pe proiectul de hotărâre pe care l-ați avut, ați avut nota de
fundamentare, aici mă interesează dacă aveți obiecții și discuții? Pe povești că eu spun că nu
l-am primit, ceilalți spun că l-au primit, chiar nu cred că nu l-ați primit. Trecem la vot dacă nu
mai sunt intervenții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 22 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 24 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 22 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe
anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016 ale instituțiilor publice din subordinea și finanțarea
Consiliului Județean Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Tolaș Liliana:
Rog să se consemneze că nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016 ale instituțiilor publice din subordinea
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.8:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.9:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.10:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.11:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.12:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.13:
- Cine este pentru?

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.14:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.15:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.16:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.17:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.18:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.19:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu

Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
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Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
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Art.20:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.21:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.22:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016 ale instituțiilor publice din subordinea
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 25 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Moloț Mircea Ioan:
Am înțeles că nu ați votat bugetul, dar să nu ai nicio afecțiune pentru bătrâni, pentru
copii și să te abții?
Gligor Dorin:
Poate este chiar mai multă decât vă puteți imagina.
Moloț Mircea Ioan:
Mi-am dat seama, nu că ar fi influența cu ceva, dar ca să avem ce discuta.
XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe
anul 2013 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic
sau majoritar.
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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.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de
acționar unic sau majoritar, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de
acționar unic sau majoritar, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 5 abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Botici Ovidiu
Laurențiu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian.
XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe
anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016 ale spitalelor publice de interes județean.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Stănescu Vetuța:
Rog să se consemneze că nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016 ale spitalelor publice de interes
județean, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc, unde avem interes... de fapt domnilor consilieri nu ar fi trebuit să votați
acolo că interesul este clar, dumneavoastră fiind salariați ai spitalului, se vede clar interesul
patrimonial. Mulțumesc mult, apreciez gestul dumneavoastră.
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 bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 – 2016 ale spitalelor publice de interes
județean, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc. Nu pot să nu remarc faptul că în necunoștință de cauză a bugetului totuși
dumneavoastră acolo unde aveți interes ați votat în unanimitate și mă refer la cei cinci membri
ai PDL. Când suntem serioși dacă spuneți că nu cunoașteți vi se părea normal mi se părea
normal să nu votați nici acest capitol, dar apreciez faptul că atunci când bate vântul vă aplecați
în funcție de curs. Mulțumesc mult.
Gligor Dorin:
Domnule președinte, chiar e greu de înțeles concluzia dumneavoastră.
Moloț Mircea Ioan:
Nici nu mă așteptam să înțelegeți.
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Gligor Dorin:
E vorba de bugetul spitalelor care funcționează aproape fără excepție pe alocări de la
Casa de asigurări de sănătate, cred că e cazul să-i respectăm mai mult și să punem în valoare
aceste instituții medicale pentru că responsabilitatea noastră de consiliu județean e oricum mai
mică decât a lor.
Moloț Mircea Ioan:
Domnule consilier, cum se cheamă cei cărora le place să o tot ia în barbă? V-o spun
încă o dată...
Gligor Dorin:
Președinte de consiliu județean.
Moloț Mircea Ioan:
Ti-ai dorit mult această funcție, din păcate e greu să ajungi la ea din mai multe puncte
de vedere, știu că ți-ar plăcea să o iei în barbă din postura de președinte, dar îți place să o iei
în barbă în calitatea aceasta pe care o ai de consilier. Domnule consilier Gligor, vreau să vă
precizez următorul lucru, sănătatea de la început de când am preluat spitalele am spus că e pe
locul I și dacă vă uitați în bugetul consiliului județean veți observa că peste 1 milion de euro
este acordat de consiliul județean spitalului din Deva, aceasta e chestia mai consistentă. Vreți
să vă spun la ce se referă acești bani? Este achiziționarea unui computer tomograf și a nu
pune spitalul într-o situație de a nu reuși să-și achite datoriile față de furnizori. Același lucru
l-am făcut cu toată lumea, mă așteptam să votați în cunoștință de cauză și bugetul de la Apa
Serv. Apa Serv e agentul economic din județul Hunedoara care atrage cele mai multe fonduri
ale Comunității Europene. Dar e greu să înțelegeți acest lucru și vă înțeleg, așa că, cât puteți
atâta și dați, cât aveți puterea de înțelegere. Trecem la punctul 15.
XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană
pentru consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul 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.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană
pentru consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (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 cuantumului alocației de hrană
pentru consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Moloț Mircea Ioan:
Ce greșeală strategică am făcut, trebuia să pun hotărârea cu spitalele pe locul I și după
aceea puneam și celelalte, dar mi-ați dat o lecție, învăț. Dar să nu uitați un lucru, că cei care
v-au ales vor de la dumneavoastră seriozitate.
XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană
pentru consumurile colective din cadrul 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.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană
pentru consumurile colective din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, 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 cuantumului alocației de hrană
pentru consumurile colective din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, pe
ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al
Comunei Pui.
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 județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local
al Comunei Pui, 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 Convenției de colaborare
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local
al Comunei Pui, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația Misionară
Umanitară ”Glasul Penticostalilor” Lupeni.
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 județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația
Misionară Umanitară ”Glasul Penticostalilor” Lupeni, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația
Misionară Umanitară ”Glasul Penticostalilor” Lupeni, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația Umanitară
”Casa de copii” Lupeni.
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 județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
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Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația
Umanitară ”Casa de copii” Lupeni, 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 Convenției de colaborare
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația
Umanitară ”Casa de copii” Lupeni, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a
managerilor unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Hunedoara
pentru activitatea desfășurată în anul 2012.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării
anuale a managerilor unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean
Hunedoara pentru activitatea desfășurată în anul 2012, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
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- 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării
anuale a managerilor unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean
Hunedoara pentru activitatea desfășurată în anul 2012, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor
imobile aparținând domeniului public al județului 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.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana 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 judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor
imobile aparținând domeniului public al județului Hunedoara, 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 stabilirea modului de administrare a unor
imobile aparținând domeniului public al județului Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XXII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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?
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S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere – Morar Nicolae Simion.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere – Morar Nicolae Simion.
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 30 voturi pentru și o abținere – Morar Nicolae Simion.
XXIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere
și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XXIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Rus Ioan:
Să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Prip Ioan:
Să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Cristescu Costică:
Să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
XXV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unui
drum public din județul Hunedoara.
Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a încadrării
unui drum public din județul Hunedoara, 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?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a încadrării
unui drum public din județul Hunedoara, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XXVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborării unor documentații tehnicoeconomice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de
fezabilitate.
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 Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborării unor documentații
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de
fezabilitate, pe articole:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- 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 aprobarea elaborării unor documentații
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de
fezabilitate, pe ansamblu:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
XXVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind înființarea Societății Comerciale ADMISERV
Hunedoara S.R.L.
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 Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei privind
organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea
resurselor naturale.
Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
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Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Moloț Mircea Ioan:
Vă rog domnule consilier.
Gligor Dorin:
La acest punct s-a făcut referire la discuțiile în comisie, am avut și ieri o observație, am
cerut definirea scopului și a oportunității creării acestei societăți comerciale întrucât în
materialul prezentat se spunea ceva de genul sunt activități economice care în criză nu le face
nimeni mi s-a spus implementarea de proiecte de către colegii din comisie, dar eu cred că
atunci când o instituție publică se implică în zona economică, construiește o societate
comercială, nu fac aici analiza altor societăți comerciale unde suntem acționari, tocmai de
aceea eu sper că în viitor să o și facem, ne-am abținut când a fost vorba de agenți economici și
cred că dumneavoastră ați putea cel mai bine să definiți scopul și oportunitatea, de ce acum
trebuie să înființăm o asemenea societate. Era o întrebare la care ieri nu am primit răspuns și
cred că dumneavoastră îl puteți oferi astăzi. Mulțumesc.
Moloț Mircea Ioan:
Pentru toată lumea, domnilor consilieri, cei mai noi că cei vechi știți care e obiceiul, am
rugămintea ca atunci când aveți ședințe de comisii și aveți niște nelămuriri să apelați atât la
colegii mei din executiv, cât și la unul din cei patru care suntem aici, managerul, cei doi
vicepreședinți sau președintele, care în fiecare joi chiar dacă altă dată suntem toată lumea pe
teren dar nu există joi atunci când avem ședințele de comisii să nu fie unul dintre noi prezent
în sediu și atunci când aveți nevoie suntem prezenți la comisiile la care se pun întrebări.
Domnul Balint e în concediu medical, domnul Rus a fost plecat fiindcă noi avem un birou
teritorial la Petroșani și unul din cei patru nominalizați anterior este acolo, dar eu am fost în
sediu și special pentru chestia aceasta a fost și domnul Balint, deci de acum încolo v-aș ruga
să solicitați lămuriri fiindcă nu avem ce ascunde, chiar vreau să am un dialog cu toată lumea ori
eu ori colegii mei. Domnul Balint, dați răspunsul domnului consilier.
Balint Tiberiu:
Sunt două considerente pentru care dorim să creăm această societate comercială, unul
dintre ele este că se pregătește din câte am văzut la nivelul ministerelor o restructurare și s-a
discutat despre 15% reducere de personal, nu am vrea să fim surprinși dacă această
restructurare deși în momentul de față nu s-a discutat despre acest lucru ar veni și în jos la
nivelul consiliilor județene având în vedere regionalizarea și al doilea aspect este că avem
nevoie de o societate comercială care să presteze servicii către consiliul județean în așa fel
încât în mare parte personalul care are studii medii să treacă la această societate și să putem
să păstrăm posturi pentru personal cu studii superioare care ne lipsește în momentul de față
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datorită restructurărilor din sistemul bugetar. Al treilea motiv este că la o ședință anterioară am
înființat un ansamblu profesionist în subordinea consiliului județean și trebuie să creăm,
neavând de unde să luăm alte posturi, cele 19 posturi pentru acest ansamblu și atunci creăm
această societate comercială, cadrul legal în momentul de față ne este favorabil pentru că la
cifrele de afaceri sub 65 mii euro nu se plătește TVA și impozitul pe cifra de afaceri este de 3%
așadar cheltuiala pe care consiliul județean o va avea cu aceste servicii este doar cu maxim
3% mai mare decât cea pe salarii care o avem astăzi și în felul acesta putem să ne creăm
posturile pentru ansamblu profesionst deoarece legea în momentul de față nu s-a schimbat și
nu putem angaja decât un angajat dacă pleacă șapte. E o lege care vine de pe vremea
trecutului guvern și care îngrădește foarte mult posibilitățile pe care le avem. Aparatul
consiliului județean tinde să se deprofesionalizeze pentru că persoanele care au într-adevăr
foarte bune competențe pleacă pentru salarii mai mari pentru că salariile sunt mici în sectorul
bugetar și astfel trebuie să încercăm să aducem în sistem persoane cu studii superioare, care
să poată să efectueze munci care sunt necesare pentru atragerea fondurilor europene pe
viitorul exercițiu al bugetului Uniunii Europene și pentru derularea proiectelor pe care le avem
acum.
Moloț Mircea Ioan:
Vreau să mai completez cu următorul aspect, dacă urmăriți organigrama și statul de
funcții ale consiliului județean, veți observa că există un serviciu de ani de zile care nu putem
să-l ocupăm- serviciul de fonduri europene, fiindcă condițiile să poți angaja pentru aceasta sunt
fantastic de drastice pentru noi și nu vine nimeni care are o calificare în domeniu să lucreze
pentru 10-12 milioane lei vechi, deci chiar nu ne gândim să facem nicio șmecherie cu chestiile
acestea ci doar ne-am pregătit să nu fim luați prin surprindere și la experiența pe care o avem
poate reușim să atragem pe lângă serviciile de care vorbea domnul Balint, să atragem și niște
oameni pe care să-i putem plăti mai bine fiindcă vedeți care este bugetul, vedeți care e
economia atât a României cât și a Comunității Europene, iar pentru perioada 2016 – 2020
chiar trebuie să ne pregătim cu niște oameni în plus de ceea ce avem și vreau să vă spun că
tinerii care îi avem acum pleacă sistematic, fiindcă nu stau pe 500 – 600 lei. Mulțumesc. Dacă
aveți alte întrebări? Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind înființarea Societății Comerciale
ADMISERV Hunedoara S.R.L., pe articole:
Art.1 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4 cu vot secret, deoarece se va desemna administratorul S.C. Admiserv Hunedoara
S.R.L.; îl propun pe domnul Crișovan Iulian, lucrează la noi la consiliul județean la serviciul
administrativ și a terminat facultatea de administrație publică, nu face nici politică. Mai aveți și
alte propuneri?
Nu sunt.
Se prezintă procedura de vot. Se completează buletinele de vot și se trece la votul
secret.
După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea
voturilor.
Domnul consilier Staier Ioan Dumitru prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia
numărării voturilor pentru desemnarea administratorului S.C. Admiserv Hunedoara S.R.L.: din
31 voturi valabil exprimate 30 voturi pentru și un vot împotrivă.
Astfel a fost adoptat art.4.
Domnii consilieri județeni Petrui Ioan Dorin și Rudeanu Mihail Nicolae au părăsit sala de
ședință.
Art.5 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.6 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.7 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
XXVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de
Administrație al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva.
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Doamna consilier județean Dobrei Lidia prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie
socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Tolaș Liliana:
Rog să se consemneze că nu votez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de
Administrație al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, pe articole:
Art.1 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Moloț Mircea Ioan:
Art.2 cu vot secret, deoarece se va numi un reprezentant al Consiliului Județean
Hunedoara în Consiliul de Administrație al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva; o
propun pe doamna Stefan Mihaela Dorina, care este juristă în aparatul de specialitate al
consiliului județean. Mai aveți și alte propuneri?
Nu sunt.
Se prezintă procedura de vot. Se completează buletinele de vot și se trece la votul
secret.
După exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea
voturilor.
Domnul consilier Staier Ioan Dumitru prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia
numărării voturilor pentru numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în
Consiliul de Administrație al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva: din 30 voturi valabil
exprimate 29 voturi pentru și un vot împotrivă.
Astfel a fost adoptat art.2.
Art.3 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
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Art.5 cu vot deschis:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
x
Moloț Mircea Ioan:
Doamnelor, domnilor colegi punctul diverse. Domnul Bârea.
Bârea Vasile:
Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, în data de 25 martie de sărbătoarea
Buna Vestire, Poliția Română a aniversat 191 de ani de existență. Polițiștii hunedoreni au
obținut în anul 2012 rezultate remarcabile și aș dori ca în calitate de președinte al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, în nume personal și în numele colegilor consilieri din cadrul
ATOP și dacă dumneavoastră sunteți de acord și în numele dumneavoastră, să-i felicităm pe
polițiștii hunedoreni pentru realizările remarcabile obținute pentru că la majoritatea indicatorilor
s-au situat peste media pe țară iar la cel puțin doi indicatori și mă refer aici la reducerea riscului
rutier și la combaterea evaziunii fiscale au fost pe locuri fruntașe. De asemenea, pe 3 aprilie
săptămâna viitoare, marți, jandarmii vor împlini 163 de ani de existență; și jandarmii din
Hunedoara au obținut de asemenea rezultate remarcabile în condițiile în care nu au avut un
buget deosebit, în condițiile în care tehnica lor este învechită, iar efectivele lor sunt destul de
reduse, dar cu toate acestea au îndeplinit eficient toate misiunile îndeplinite și misiunile
asumate. Eu sunt convins că și în continuare cele două inspectorate se vor bucura de sprijinul
consiliului județean și dorim să le transmitem ”La mulți ani!” și succes în nobila misiune de
oferire a liniștii și siguranței cetățeanului și instituțiilor hunedorene. Vă mulțumesc pentru
atenție.
Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc și eu. Doamna Pleșcan.
Pleșcan Dorina:
Domnule președinte, stimați colegi, ca și cetățean care locuiesc în Valea Jiului doresc
ca și în această zonă să se păstreze tradițiile și creațiile populare, motiv pentru care astăzi vin
cu propunerea bineînțeles cu acordul dumneavoastră stimați colegi, domnule președinte, ca
Asociația ”Junilor Petrileni” constituită în anul 2011, organizație nonguvernamentală să putem
încheia practic un parteneriat între această asociație și consiliul județean. Asociația are ca
obiect de activitate culegerea, conservarea, valorificarea și transmiterea tradițiilor, creațiilor
populare specifice zonei Văii Jiului, de aceea noi ne-am bucurat foarte mult ca și în Valea Jiului
să avem o asociația ca și Junii Petrileni care doresc să participe la toate acțiunile pe plan local
cultural-artistice cât și județene. Vă mulțumesc.
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Moloț Mircea Ioan:
Mulțumesc și eu doamna consilier. Vreau să vă informez și pe dumneavoastră,
săptămâna trecută a fost ziua mea de audiențe la Petroșani, am avut plăcerea să stau de
vorbă cu liderii acestei asociații, le-am explicat ce au de făcut ca să obțină finanțare fiindcă noi
după ce vine validat bugetul, mă rog toate proiectele de hotărâri de la prefectură vom lansa în
media, începând cu 8 aprilie iată, vor putea veni toate asociațiile, cluburile etc. să-și
întocmească dosarele pentru a primi fonduri de la consiliul județean. M-am înțeles cu ei, le-am
spus să vină la Josan Carmen, șefa biroului, să se documenteze să vadă ce conține acel dosar
și să și-l întocmească. Sigur au o activitate, i-am văzut și eu, dar trebuie să facă niște eforturi
intelectuale să-și facă dosarul pentru a obține finanțare de la consiliul județean. Altcineva?
Dacă nu mai sunt intervenții să aveți un week-end plăcut, cei care sunteți catolici
sărbători fericite.
Declar închise lucrările ședinței.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

p. SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mariana Bârsoan
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