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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 27 septembrie 2013 
 
 
 

    La ședință sunt prezenți: Moloț Mircea Ioan – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Balint Tiberiu Ioan – vicepreședinte al 
Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu 
Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Costa Cosmin Cristian, Cristescu 
Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, 
Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, 
Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui 
Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stănescu 
Vetuța, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru Toma Florian, Turdean Radu 
Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian; Dan Daniel – secretarul județului: 
  Lipsesc motivat de la ședință Rus Ioan – vicepreședinte al 
consiliului județean și Coltescu Marin – consilier județean. 
  In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
  Sedința este condusă de domnul președinte Moloț Mircea Ioan. 
  Moloț Mircea Ioan: 

 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri, la care se 
adaugă președintele consiliului județean,  potrivit art.95 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
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  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 al şedinţei  
anterioare, care a avut loc în data de 27 august 2013 şi să solicitaţi 
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în 
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.  
  Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, se 
supune la vot:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 

x 
 

    Moloț Mircea Ioan: 
  Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost publicată în presa locală : 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe 
timpul iernii 2013 – 2014 pe drumurile județene; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor 
instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Goeagiu; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 
publice în anul 2014; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva; 
10. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei pentru protecția 
copilului Hunedoara; 
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11. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de parteneriat 
nr.01/1122/15.07.2013; 
12. Proiect de hotărâre privind retragerea Consiliului Județean 
Hunedoara din S.C. Compania de Turism Valea Jiului S.R.L.; 
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil 
pentru autoutilitara – automobil mixt-camion ce deservește Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Deva; 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public  județean de persoane prin curse 
regulate speciale; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicației de finanțare pentru 
proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara” și a documentelor suport; 
16. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013; 
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.88/2013 privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara în 
calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club 
Hunedoara”; 
18. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Ansamblului 
profesionist ”Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale 
Hunedoara. 
    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 următoarele proiecte de hotărâre: 
-  Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 
„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și 
calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea 
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 
Vest etapa a III-a; 
-  Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de tonaj pe 
drumurile județene pentru autovehicule cu masa maximă pe axă mai mare 
de 5,5 tone; 
-  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.90/2013; 
-  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.39/2013 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor 
agricole pe anul 2013; 
-  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean 
Hunedoara cu Asociația „Viitorul în Zori”, în vederea finanțării și realizării în 
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comun a acțiunii de interes public județean „Let′s do it! 
Romania/Hunedoara 2013”; 
-   Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii proiectului tehnic 
pentru obiectivul „Parc Afaceri Simeria” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013; 
   B. modificarea ordinii de zi în sensul că proiectele de hotărâre de la 
punctele 17 și 18, care necesită vot secret, să fie discutate ultimele. 
  Vreau să menționez faptul că și punctele suplimentare – cu 
excepția proiectului privind parcul de afaceri Simeria – au fost analizate și 
avizate de comisiile de specialitate. 
    Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul 
Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 
    Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi, cu 
completarea propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
I. 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum 
șio nota de fundamentare la acesta. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea programului de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene: 
   Art.1: 
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- 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 modificarea 
programulu de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

II. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
operativ de acțiune pe timpul iernii 2013 – 2014 pe drumurile județene, 
precum și nota de fundamentare la acesta 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea programului de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene, ce are articol unic: 
  Art.unic: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

III. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții al Consiliului Județean 
Hunedoara: 
    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 
actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale 
consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

IV. 
    Se prezintă proiectul de horărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe 
anul 2013, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
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- 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 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

V. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
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administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 
ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului județean 
Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate fiind de 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
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VI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 
al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
  Domnul consilier județean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

VII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice în anul 2014, precum și nota de fundamentare 
la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice în anul 2014: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 de voturi pentru și o abținere (Lazăr Danil). 
    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). 
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    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 
Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

VIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei, statului 
de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 



13 
 

- 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 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

IX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și 
nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
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    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei, statului 
de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane Deva: 
    Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate fiind de 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 

X. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind organizarea Comisiei 
pentru protecția copilului Hunedoara, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
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agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind organizarea Comisiei pentru 
protecția copiluluiHunedoara: 
    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 privind organizarea 
Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
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XI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului de 
parteneriat nr.01/1122/15.07.2013, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
  Domnul consilier județean Prip Ioan 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. 
    Urmează discuţii asupra proiectului de hotărâre prezentat: 
     Ivănuș Nicolae: 
  Vizavi de acest proiect de hotărâre, nu mi se pare firesc faptul 
că evenimentul deja s-a desfășurat, iar noi supunem aprobării abia astăzi 
acordul de parteneriat din 15.07.2013. Consider că era o perioadă suficient 
de lungă în care acest acord ar fi putut fi supus votului consiliului județean, 
nu trebuia să așteptăm până acum; sau mai exista și posibilitatea 
convocării unei ședințe de îndată, înaintea desfășurării evenimentului 
respectiv. Sau măcar consilierii județeni din Valea Jiului ar fi putut fi 
informați asupra acestui eveniment și invitați să participe. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Ce vă doare mai tare: că nu ați fost invitat sau că nu l-am 
aprobat mai din timp? Că eu nu am înțeles. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Si una și alta. 
  Al doilea aspect pe care vreau să-l consemnez este acela că în 
ședința comisiilor de specialitate ni s-a arătat acordul original, cu 
semnăturile, unde la punctul trei, pentru partenerul Consiliul Județean 
Hunedoara se spune că respectivul acord intră în vigoare după aprobarea 
consiliului județean. Iar în materialele care ni s-au trimis pe mail punctul trei 
nu există. 
  Moloț Mircea Ioan: 
    Domnule consilier, într-adevăr, discuțiile acestea le-am purtat 
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încă de când s-a datat acel proiect de acord, numai că finalizarea a fost 
înainte cu vreo săptămână înainte de a se desfășura evenimentul, fiindcă 
mai devreme nu am reușit să ne punem de acord cu ceea ce se spunea în 
acest acord, respectiv cu suma cu care noi urma să participăm la acest 
proiect. S-a plecat inițial de la ideea de a împărți fifty/fifty cu județul Gorj. 
Evenimentul era important și trebuia să-l marcăm și noi și cred chiar că cei 
din Valea Jiului s-ar fi supărat dacă acest eveniment se desfășura doar 
până la Lainici, în situația în care consiliul județean nu achiesa la această 
idee și nu ar fi repartizat o sumă care să poată să aducă acel tren, iar 
evenimentul să se desfășoare și în municipiul Petroșani. 
  Deci, s-a mers inițial pe ideea de fifty/fifty, idee cu care noi nu 
am fost de acord și le-am returnat acordul. După aceea s-a venit cu 40%-
30% și, analizând foarte bine, am fost de acord cu 40% din partea noastră 
și 60% județul Gorj. In final, am propus 30% din partea noastră, iar restul 
să plătească ei, fiindcă pe teritoriul județului Hunedoara, din cuantumul de 
acțiuni care se făceau atunci, proporția era cam aceasta, de 30%. 
  Sigur, toate chestiile acestea au durat, ba că am fost eu în 
concediu, ba că a fost în concediu președintele din județul Gorj ... Aveți 
dreptate din punctul acesta de vedere. Numai că, evenimentul s-a 
desfășurat fără ca noi, Consiliul Județean Hunedoara, să dăm nici un leu. 
Dumneavoastră sunteți liberi să votați cum vreți și putem să le tragem și 
noi o „țeapă” celor de la minister și la revedere! Sigur că eu va trebui să 
trag ponoasele. Dar o rezolv eu cumva cu ei, asta-i viața! 
  Așa am ajuns astăzi aici cu acest proiect, pentru că nu am dat 
încă nici un leu din bugetul consiliului județean, că nu e bugetul familiei 
mele, să-mi pot permite să dau oricând o sumă de bani și de aceea am 
nevoie azi de acordul dumneavoastă. Dar, dacă nu-l aprobați, nu e nici o 
problemă. Adică doar una de imagine a noastră, a județului, implicit și una 
a președintelui, dar și a noastră în general. 
  In ceea ce privește invitațiile, nu știu dacă dumneavoastră ați 
fost prezent la ședința respectivă, am spus următorul lucru: cât stau 
președinte al acestui consiliu județean, nu o să mai dau nici un fel de 
invitație nici unui consilier județean. Fiindcă, de zece ani de zile, vă dau 
invitații la tot felul de evenimente, de spectacole pe care le organizează 
consiliul județean, iar onor consilierii – indiferent din ce legislatură – nu le 
onorau și era penibil să vedem acolo scaunele goale. Presa din Valea 
Jiului, în schimb, a informat foarte mult asupra evenimentului. Intrarea era 
liberă, nu era cu bilete, ca să vă iau din diurna destul de consistentă pe 
care o primiți pentru o zi de ședință. Așa că pe viitor v-aș ruga să nu mai 
așteptați să fiți invitați în mod special. Invitația este generală; întotdeauna 
când se desfășoară un astfel de eveniment organizat de consiliul județean, 
consilierii ar trebui să fie primii care se sesizează și care participă la aceste 
evenimente. E jenant pentru mine, de exemplu, că mă duc la tot felul de 
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evenimente, sărbători ale eroilor, ale veteranilor și altele, și nu am nici un 
consilier județean lângă mine, indiferent că mă duc în Valea Jiului sau în 
altă zonă a județului, dar înțeleg că și dumneavoastră aveți un program 
foarte important și nu puteți participa la asemenea evenimente. 
  Deci vă spun încă o dată, răspicat, cu fermitate, nu o să primiți 
niciodată invitație scrisă, dar – vă amintesc și acum, încă o dată – de 
fiecare dată când are loc un astfel de eveniment organizat de consiliul 
județean, dumneavoastră știți de el, l-ați aprobat și ați alocat și fondurile 
necesare; ca atare, nu așteptați niște invitații scrise! Prefer să vorbesc cu 
cetățenii județului Hunedoara și nu voi consuma nici un impuls ca să vă 
anunț pe fiecare că în data de, la ora, are loc un eveniment la care, dacă 
doriți, puteți să participați. 
  Cam asta este ceea ce aveam să vă spun. In rest, rețineți - în 
legătură cu evenimentele care s-au petrecut în Valea Jiului – că 
dumneavoastră ați primit votul în mod deosebit din Valea Jiului și rămâne 
să decideți dumneavoastră dacă aprobați sau nu acest acord. Eu fac apel 
să aprobați această finanțare, care nu este exorbitantă – este vorba de 
cinci mii și ceva de euro. Noi am fost printre primele județe din țară care am 
adus trenul regal și poate că vă aduceți aminte că, din evenimentele 
organizate numai și numai pentru Valea Jiului, acesta a fost un deosebit 
succes. De aceea am dorit să facem același lucru și acum și să nu le luăm 
plăcerea oamenilor, care chiar își doresc astfel de evenimente și să vadă și 
ei cum se plimbau cu trenul potentații zilelor de atunci. 
  Ivănuș Nicolae: 
  In scurtul meu mandat de până acum, de șapte luni de zile, cel 
puțin la evenimentele din Valea Jiului organizate de consiliul județean am 
participat neinvitat. Nu mă refeream la acest tip de invitații. Aveți cuvântul 
meu că până alaltăieri nu am știut de acest eveniment, până cu au apărut 
materialele pentru ședință. Poate a fost vina mea, dar – din păcate – 
consiliul județean nu a fost reprezentat la nici un nivel la acest eveniment. 
Din rândul oficialităților nu au participat decât reprezentanții prefecturii. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Aveți dreptate. Dar, dacă vă aduceți aminte, în perioada aceea 
eu eram în concediu. 
  Ivănuș Nicolae: 
   Inițial, când am verificat materialele, am crezut că e vorba 
despre o greșeală și că evenimentul se va desfășura în luna octombrie, nu 
septembrie. Stiind că este de 31 octombrie 1948 data când s-a finalizat 
lucrarea la calea ferată, eu am crezut că este greșită data din 
documentație. Abia pe urmă am găsit în presă informațiile despre 
eveniment. 
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  Dar altceva voiam să spun. Nu înțeleg de ce, în acordul de 
parteneriat, la partenerul trei sunt două puncte, în timp ce în cel semnat, 
cel original, din 15.07, sunt trei puncte. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Nu pot să vă dau un răspuns acum, dar o să verific. De fapt, o 
să-l însărcinez pe domnul secretar general să se ocupe de problema 
aceasta. Sau uitați, domnul Balint, care era la cârma județului atunci, poate 
să vă lămurească. 
  Balint Tiberiu: 
  Domnule consilier, nu am văzut materialele care v-au fost 
trimise dumneavoastră, însă tocmai acest punct trei a fost în discuție. 
Observați că sunt zece parteneri. In momentul în care a ajuns la noi, 
acordul de parteneriat nu conținea punctul trei în forma actuală. Noi, 
împreună cu domnul secretar și cu domnul manager, am introdus acest 
punct, care spune că acordul de parteneriat intră în vigoare abia după 
aprobarea lui de către Consiliul Județean Hunedoara. Ulterior acestui fapt, 
și Consiliul Județean Gorj a introdus această clauză, pentru că nici ei nu-l 
semnaseră la momentul când s-a desfășurat acțiunea.  
  Nu am convocat o ședință extraordinară sau de îndată pentru a 
nu vă pune pe toți cei 33 de consilieri să veniți aici pentru un singur punct și 
pentru că nu avem obiceiul să convocăm astfel de ședințe decât pentru 
probleme cu totul și cu totul deosebite.  
    Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu acest punct, îl 
aprobăm; dacă majoritatea decide să nu-l aprobăm, nu ne obligă cu 
absolut nimic. Așa cum vedeți, bănuiesc, și în documentul pe care 
dumneavoastră l-ați primit, în afară de diferențele de la punctul trei, 
observați că el nu este semnat și ștampilat în numele Consiliului Județean 
Hunedoara. Deci el astăzi nu este valabil, decât dacă îl aprobă consiliul 
județean.  
  Eu cred că ar trebui să mai verificați, pentru că era cam greu 
să-l primit fără punctul trei. Intre punctele doi și patru, tot timpul există 
punctul trei. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Nici punctul patru nu există. 
  Balint Tiberiu: 
  Probabil că este o eroare informatică. Dar ați spus că l-ați văzut 
în original și că v-ați convins de autenticitatea lui. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Cu scuzele de rigoare pentru greșeala care a apărut, colegii 
mei din executiv o să motiveze acest lucru într-un fel sau altul. Dar sunt și 
ei oameni, posibil că au greșit. Nu cred eu că este un colț de țară, dar e o 
greșeală și vă mulțumesc pentru că ați sesizat-o! 
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  Nemaifiind și alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului 
de parteneriat nr.01/1122/15.07.2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 29 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Ivănuș 
Nicolae și Morar Nicolae Simion). 

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

    S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Ivănuș 
Nicolae, Morar Nicolae Simion și Henți Iulian Cosmin). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Ivănuș 
Nicolae, Morar Nicolae Simion și Henți Iulian Cosmin). 

    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Ivănuș 
Nicolae, Morar Nicolae Simion și Henți Iulian Cosmin). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea 
Acordului de parteneriat nr.01/1122/15.07.2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și 3 
voturi împotrivă (Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion și Henți Iulian 
Simion). 
 
 

XII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind retragerea Consiliului 
Județean Hunedoara din SC Compania de turism Valea Jiului SRL, precum 
și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
  Domnul consilier județean Prip Ioan 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. 
    Urmează discuţii asupra proiectului de hotărâre prezentat: 
  Ivănuș Nicolae: 
  Domnule președinte, stimați colegi, Compania de Turism Valea 
Jiului s-a format inițial ca o companie de promovare, la inițiativa consiliului 
județean – după știința mea - și a unor oameni de afaceri din turism din 
Valea Jiului, ca o societate pe acțiuni. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Stiți când s-a înființat compania? 
  Ivănuș Nicolae: 
  In 1998. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Aproximativ, în 1999. 
  Balint Tiberiu: 
  Dacă-mi permiteți, este un SRL. 
  Ivănuș Nicolae: 
  La înființare era societate pe acțiuni. Intre timp, cred că în 2006, 
ea și-a modificat statutul juridic, dar cred că asta s-a întâmplat cu știința 
acționarilor. Nu are rost să ne mai contrazicem, voiam să spun doar că în 
momentul de față această companie deține unicul centru de informare 
turistică din județul Hunedoara nominalizat la Ministerul Turismului. La 
adunarea generală a acționarilor Companiei de Turism a Județului 
Hunedoara am întrebat dacă această companie județeană deține vreun 
astfel de punct de informare în Valea Jiului. Mi s-a spus că există unul care 
funcționează la Teatrul Dramatic ID Sârbu. Am verificat în ultimele două 
zile această informație, dar am descoperit că de un an de zile nu mai există 
nici un fel de activitate acolo, ca reprezentanță a companiei județene de 
turism. In schimb, la compania din Valea Jiului - cu o singură persoană, 
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într-adevăr – acest centru de informare turistică funcționează la sediul 
acestei companii. 
  In ce privește contribuția consiliului județean de 1.500 de lei pe 
an sau aprozimativ 110 lei pe lună, aceasta nu mi se pare o sumă prea 
mare și cred că ar putea rămâne în continuare acționar în cadrul acestei 
societăți. Aceasta este părera mea personală. Vă mulțumesc. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Mulțumesc, domnule consilier. Vreau să vă informez că prima 
parte a discursului dumneavoastră este o eroare totală. Nu este adevărat 
că centrul de informare al companiei județene nu funcționează de un an de 
zile. El a funcționat până joia trecută la Teatrul IDSârbu, dar săptămâna 
trecută i-am mutat sediul, acolo unde consiliul județean își are biroul. Ca să 
nu mai cheltuim cu încă o persoană, care să stea pentru audiențe la biroul 
nostru din acea clădire, am decis ca și centrul de informare să se mute în 
același loc. 
  Solicitarea noastră privind retragerea din acest SRL se 
datorează faptului că ne-am trezit cu niște facturi trimise de la acesta și 
chiar certați de cei care fac parte din SRL respectiv. Nu vreau să mai 
finanțăm - și vă propun dumneavoastră să fiți de acord cu acest lucru – 
orice SRL care se înființează. Mai ales că nu au venit măcar o singură dată 
să avem o discuție – nu neapărat cu mine, dar cu consiliul județean – sau 
să avem o colaborare cu compania județeană de turism. Iar compania 
noastră de turism are baza de date înregistrată la Ministerul Turismului. Noi 
avem o bază de date prin care ne-am permis să facem publicitate pentru 
toți agenții economici care se ocupă de turism în județul Hunedoara. Noi 
am fost cei care i-am dus pe toți acești agenți la toate târgurile, cel puțin de 
la înființare până acum. Si nu-mi aduc aminte de nici o acțiune a acelei 
companii de turism din Valea Jiului. Nu am nimic cu Valea Jiului, dar nici să 
finanțăm niște indivizi care-și iau salariul din banii pe care îi dă consiliul 
județean! De aceea vă propun să ne retragem din compania aceasta din 
Valea Jiului, consiliul județean având propria companie de turism.  
    In ce privește sediul acestui punct de informare, vă reamintesc  
faptul că el se află în biroul în care președintele, vicepreședinții și 
managerul public vor acorda audiențe în fiecare săptămână cetățenilor din 
vale. In rest, își face treaba și ca agent economic, dar și de a colecta toate 
problemele despre care cetățenii din Valea Jiului vor să înștiințeze consiliul 
județean. 
  Dămian Dana: 
  Domnule președinte, stimați colegi, în legătură cu această 
companie de turism eu consider că dânșii au avut totuși o activitate bună în 
decursul acestor paisprezece ani - deci din 1999 - o activitate care a fost 
cunoscută de cetățenii Văii Jiului. Sigur că, în momentul în care a apărut 
criza, această activitate s-a redus. Eu am un material și un raport din 
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partea domnului Romeo Roșia, în care ne arată activitatea dumnealui. 
Ceea ce eu doresc însă să vă spun este că în 2009, într-adevăr, s-a 
înființat Compania Județeană de Turism și cred că în acel moment trebuia 
să aibă loc o adunare a acționarilor, în care să se hotărască această 
situație. Adică mi se pare că este un centru performant, un centru care are 
o activitate, un centru care cunoaște foarte multe și care, probabil, ar fi fost 
bine ca printr-o adunare a acționarilor să se transforme într-un punct de 
lucru al companiei județene de turism. Sau să se găsească o altă soluție, 
nu știu acum care, este de datoria acționarilor să hotărască. Eu am 
această rugăminte, dacă se poate, să amânăm acest proiect de hotărâre 
până luna viitoare, eventual, să se întâlnească acționarii și să hotărască în 
privința acestui centru de turism. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Da, e problema dumneavoastră, eu mențin pe ordinea de zi 
acest punct, cu precizarea că noi, consiliul județean, avem o companie de 
turism care are același obiect de activitate și îi căreia cunoaștem 
activitatea. Cealaltă companie era normal ca măcar odată pe an să se 
întâlnească, să întocmească și să prezinte un raport de activitate. Eram și 
noi acționari acolo, deși nu a fost cu dorința noastră, a celor de astăzi. Nu 
negăm ceea ce s-a întâmplat atunci când ea a fost înființată și ceea ce 
trebuiau să facă. Cert este că nu mai sunt dispus eu să semnez nici un 
ordin de plată către un SRL, ca după aceea să mă duc și să dau cu 
subsemnatul peste tot, eu, președintele Moloț. Si vă asigur că nu voi mai 
semna nici un ordin de plată pentru nici un SRL. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte, aș dori să intervin și să spun și eu câteva 
lucururi legate companie de turism la care am fost și noi asociați și 
parteneri. In primul rând, cred că trebuia să ne retragem din această 
companie de mai mult timp, având în vedere că din anul 2009 noi avem 
propria companie de turism. In al doilea rând vreau să spun că mă 
surprinde atitudinea colegei noastre, care are asemenea informații. De 12 
ani sunt consilier județean și nu am văzut nici o acțiune a acestei companii 
de turism, ceea ce este rușinos. Această companie de turism din Valea 
Jiului este un SRL și nu un SA și, nefiind acționari, noi nu avem nici un fel 
de atribuție de a participa la întâlnirile lor. Pe de altă parte, această 
companie nu a făcut lucruri deosebite pentru consiliul județean, deci mă 
surprinde atitudinea colegilor din Valea Jiului care-i țin parte. Sigur, e foarte 
bine că încercați să vă faceți o imagine în Valea Jiului prin apărarea 
intereselor acestei zone, dar ei nu ne-au adus nici beneficii de imagine, nici 
beneficii financiare. De aceea, susțin în continuare să păstrăm pe ordinea 
de zi acest proiect de hotărâre și să aprobăm retragerea noastră din 
această asociere. 
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  Moloț Mircea Ioan: 
  Si să nu uităm încă o dată că noi – prin Compania Județeană 
de Turism - avem un punct de lucru în Valea Jiului, cu de altfel avem 
puncte de lucru în toate zonele județului Hunedoara. 
  David Adrian Nicolae: 
  Domnule președinte, aș avea și eu două chestiuni punctuale 
legate de discuția pe acest proiect de hotărâre. In primul rând, dacă înțeleg 
eu bine, prin retragerea consiliului județean din această asociație sau din 
acest SRL, nu înseamnă automat că SRL respectiv nu va mai funcționa, 
pentru că am înțeles că mai are și alți asociați, așa că nu se desființează. 
In al doilea rând, aș vrea să-i răspund domnului coleg referitor la punctul de 
informare turistică, despre care spune că este singurul din Valea Jiului și 
sunt convins că s-a informat foarte bine. Insă, prin efortul administrației 
locale, în proiectul de mare anvergură turistică al Consiliului Local al 
Municipiului Petroșani, s-au accesat fonduri europene consistente pentru 
înființarea unui punct de informare turistică, care va fi unul dintre cele mai 
bune din țară. Mulțumesc. 
  Gaita Doru: 
  Aș pune doar o întrebare foarte simplă și scurtă: dacă este 
moral și legal ca să se facă o factură de participare a consiliului județean la 
un SRL, pentru ca pe urmă, pe acești bani să se ia dividende? Dacă cineva 
consideră acest lucru normal, atunci să susțină că nu trebuie să ne 
retragem din acest SRL. 
  Nemaifiind alte intervenții asupra acestui punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind retragerea Consiliului 
Județean Hunedoara din SC Compania de turism Valea Jiului SRL: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Ivănuș 
Nicolae, Morar Nicolae Simion, Henți Iulian Cosmin și Plescan Dorina)   și 
6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Botici 
Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana și Oprișa Ioan Florin). 

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

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ivănuș 
Nicolae, Morar Nicolae Simion și Henți Iulian Cosmin) și 6 abțineri (Gligor 
Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Botici Ovidiu Laurențiu, 
Dămian Dana și Oprișa Ioan Florin). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea 
Consiliului Județean Hunedoara din SC Compania de Turism Valea Jiului 
SRL, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă (Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion și Henți Iulian Cosmin)   și 
6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Botici 
Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana și Oprișa Ioan Florin). 
    Dămian Dana: 
  Domnule președinte, eu am propus un amendament: amânarea 
acestui proiect de hotărâre. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Iar eu v-am spus că nu-l retrag. Voiați să supunem la vot 
amendamentul? 
  Dămian Dana: 
  Așa era normal. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Doamnă, nu am nimic împotrivă. Votăm amendamentul 
doamnei. 
  Dămian Dana: 
  Acum e târziu. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  E târziu? Mulțumesc. 
 
 

XIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului 
lunar de combustibil pentru autoutilitara – automobil mixt – camion ce 
deservește Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 
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combustibil pentru autoutilitara – automobil mixt – camion ce deservește 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva: 
  Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate la acest punct fiind de 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
consumului lunar de combustibil pentru autoutilitara – automobil mixt – 
camion ce deservește Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
    Moloț Mircea Ioan: 
  Doamnelor și domnilor colegi, vă rog să-mi permiteți să mă 
retrag. I-am spus domnului ministru al agriculturii că o să încep ședința de 
consiliu, iar după o oră mă duc să am și eu o discuție cu domnia sa. 
Domnul vicepreședinte Balint va prelua conducerea ședinței și va continua 
lucrările ședinței. Vă mulțumesc. 
  Domnul președinte Moloț Mircea Ioan părăsește sala de 
ședințe, numărul consilierilor prezenți în continuare fiind de 30. 
 
 

XIV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe 
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
        Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
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    Domnul consilier 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. 
    Urmează discuţii asupra proiectului de hotărâre prezentat: 
    Ivănuș Nicolae: 
  De vreo trei sau patru luni tot aprobăm atribuirea de licențe de 
transport și vreau să vă informez că sunt două societăți în Valea Jiului care 
efectuează transporturi fără licență de la consiliul județean și se pare că nu 
vrea nimeni să ia măsuri împotriva celor două firme. Cei de la autoritatea 
de transport știu despre ce este vorba și a rămas să vă informeze. Ei au 
dosarele celor două firme, cred că știți despre ce este vorba; sunt firmele 
care transportă minerii de la Lonea la Petroșani pe baza unor avize sau 
licențe de la primării. Acest lucru nu este corect, deoarece pentru 
efectuarea transportului dintre două localități este necesară licență de la 
consiliul județean. Am aici notate și numele celor două firme și voiam să 
știu dacă se pot lua ceva măsuri împotriva lor. 
  Balint Tiberiu: 
  In primul rând nu aprobăm de 3-4 luni licențe de transport, ci le 
aprobăm de vreo opt ani. Dar dumneavoastră sunteți mai nou și, probabil, 
în cele șapte luni de mandat doar în ultimele trei-patru am aprobat astfel de 
licențe. Dar aceste licențe de traseu, spre deosebire de altele, sunt unele 
pentru curse regulate speciale. Ele se acordă pentru microbuzele și 
autobuzele firmelor care fac transport public în comun pe baza unor 
convenții și a unor contracte cu agenți economici. Iar aceste convenții și 
contracte cu agenții economici pentru cei pe care îi specificați 
dumneavoastră sunt obținute în baza unor licitații organizate de CNH, unde 
de câțiva ani încoace fimele din județul Gorj, printre care și cele două de 
care faceți dumneavoastră vorbire, câștigă licitațiile. 
    Pe de altă parte, în temeiul legii, noi acordăm licențe de 
transport pentru curse regulate speciale, prin hotărâri ale consiliului 
județean și prin intermediul autorității județene de transport, societăților 
care dețin mijloace de transport și care trebuie să îndeplinească două 
condiții care nu sunt cumulative: 1. Ori să aibă sediul în județul Hunedoara, 
2. Ori să dețină mijloace de transport al căror utilizator este din județul 
Hunedoara. Aceste societăți nu îndeplinesc niciuna din cele două condiții, 
drept urmare nu se supun reguilii licențierii de către autoritatea județeană 
de transport. Este un viciu al legii. In cazul în care există societăți din alte 
județe care efectuează curse regulate speciale, pe baza unor convenții, în 
județul Hunedoara, noi nu le putem licenția și nici nu au nevoie de această 
licență, în condițiile de astăzi ale legii. 
 
 



28 
 

  Ivănuș Nicolae: 
  Din câte știu eu, în caietul de sarcini de la CNH exista și 
această condiție. 
  Balint Tiberiu: 
  Din câte știți dumneavoastră, nu discutăm după caietele de 
sarcini ale CNH. Noi discutăm după o lege și autoritatea județeană de 
transport doar în temeiul acestei legi poate elibera aceste licențe. Ceea ce 
trec ei în caietul lor de sarcini nu reprezintă o impunere sau o normă pe 
care trebuie să o respecte autoritatea județeană de transport. 
  Ca să fac o paranteză, nici eu nu sunt deosebit de fericit că 
firme din alte județe prestează transport public în județul Hunedoara. Insă 
nu avem dreptul să-i blamăm pentru asta sau să-i oprim pentru acest 
motiv. Ei nu trebuie să fie – conform legii – licențiați de noi. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Eu așa am interpretat legea, că nu au voie să circule fără 
licență. Mie așa mi se părea firesc. 
  Balint Tiberiu: 
  Legea nu spune că nu au voie să circule fără licență, spune 
doar cine trebuie să-i licențieze și pe cine licențiază. Au existat cazuri mai 
multe de-a lungul timpului cu aceeași problemă. Cunosc problema din 
Valea Jiului, am fost șef la Registrul Auto și am făcut controale acolo; acum 
e domnul Staier care a fost și dânsul sesizat, ca și ISTCR, însă e un vid 
legislativ în problema aceasta și nu au nevoie de licențe emise de noi, chiar 
dacă în caietele de sarcini de la CNH se prevede acest lucru. 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct din ordinea 
de zi, se upune la vot, pe articole, 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 Morar Nicolae Simion nu participă la 
vot, numărul de voturi exprimate fiind de 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  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, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 

XV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea aplicației de 
finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Hunedoara” și a documentelor suport, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
se upune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
aplicației de finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara” și a documentelor suport: 
  Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește din 
sala de ședință, numărul voturilor exprimate la acest punct fiind de 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.6: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea 
aplicației pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Hunedoara” și a documentelor suport, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 

XVI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
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      Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013: 
  Domnul consilier județean Bârea Vasile nu participă la vot, 
numărul de voturi exprimate la acest punct fiind de 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013, în 
ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 

XVII. 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 
proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru 
acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în 
Regiunea 5 Vest etapa a III-a”, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
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    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
promovării proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru 
îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de 
urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului 
ajutor calificat în Regiunea 5 Vest etapa a III-a”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
promovării proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru 
îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de 
urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului 
ajutor calificat în Regiunea 5 Vest etapa a III-a”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 

XVIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind instituirea unor restricții 
de tonaj pe drumurile județene pentru autovehiculele cu masa maximă pe 
axă mai mare de 5,5 tone, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    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. 
    Urmează discuţii asupra proiectului de hotărâre prezentat: 
    Toma Florian: 
  Domnule vicepreședinte, în urmă cu câteva luni de zile am avut 
discuții contradictorii pe marginea unui proiect de hotărâre care prevedea 
instituirea unor taxe speciale de utilizare a drumurilor județene. La vremea 
respectivă susțineam că aceasta este soluția corectă, cea pe care astăzi o 
vom adopta, adică prevederile art.44 alin.2 din Ordonanța nr.43/1997. 
Având în vedere că aceste sectoare de drumuri trebuie protejate, 
administratorul poate institui asemenea restricții de tonaj, de viteză, de 
acces pe anumite intervale orare. 
  Ceea ce doresc să spun este că aceste prevederi ale articolului 
44 din Ordonanța nr.43/1997 trebuie duse până la capăt. El mai are o 
prevedere expresă care obligă administratorul drumurilor județene să 
informeze utilizatorii și asupra variantelor de rute alternative. Altfel nu 
facem altceva decât să ne alegem cu contestații în instanță ale proceselor 
verbale de constatare a abaterilor de la aceste prevederi și ajungem la 
aceeași situație în care, cu siguranță am, ajuns și în ce privește instituirea 
respectivelor taxe de utilizare a drumurilor județene. Adică cel care este 
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prins în flagrant încălcând prevederile respective se adresează instanței și 
contestă procesul verbal de constatare, iar noi nu ne alegem decât cu 
procese nesfârșite și neterminate în instanță. 
  Ca să ducem până la sfârșit această prevedere, eu nu am văzut 
nici în materialele prezentate această soluție a variantelor de ocolire, deși 
cred că sunt prinse circa 80% din totalul drumurilor județene în anexa la 
proiectul de hotărâre, iar noi, ca administratori, avem această obligație față 
de transportatori, de a le oferi aceste variante ocolitoare. 
  Balint Tiberiu: 
    Mulțumesc, domnul consilier. Cred că este o dovadă în plus că 
discuțiile din consiliul județean nu sunt contradictorii, ci sunt constructive. 
Restricția de viteză pentru aceste drumuri era prevăzută și în regulament. 
Ca urmare a aprobării regulamentului, am procedat la următorul pas și 
anume la a cere avizul poliției rutiere pentru instituirea acestor restricții pe 
drumurile județene specificate. Am primit avizul, cu sugestia ca aceste 
restricții să se regăsească într-un proiect de hotărâre separat; ele se 
regăsesc acum. Cât despre variantele ocolitoare, ele sunt prevăzute acolo 
unde este cazul și unde este posibil, pentru că nu tuturor drumurilor 
județene le corespund și variante ocolitoare, însă noi trebuie să instituim pe 
ele aceste restricții. 
  Aș mai vrea să vă precizez că, așa cum am mai spus și atunci, 
de fapt nu este vorba despre niște taxe suplimentare. Nivelul acestor taxe 
sigur că poate fi discutat – că sunt mari sau că sunt mici – dar acest 
regulament scutește transportatorii de la plata amenzilor prevăzute de 
Ordonanța 43. Iar nivelul acestor amenzi, pentru cine nu știe asta, este 
cuprins între 150 milioane și 300 milioane lei vechi. Prin acest regulament 
creăm un cadru prin care transportatorii care utilizează frecvent drumurile 
județene pot face acest lucru, pot transporta anumite bunuri, chiar și cu 
depășirea unor sarcini, dar cu plata unor autorizații care se fac venit special 
la bugetul drumurilor. Taxa aceasta poate fi utilizată doar pentru întrețineri 
și reparații la drumurile județene. Mai mult decât atât, taxa plus amenda - în 
cazul în care se depășește și acea autorizație pe care și-o cumpără – este 
mai mică, aproape jumătate, din cuantumul amenzii care ar fi aplicată la 
depășirea tonajului. Si mai vreau să vă spun că am făcut acest lucru la 
solicitarea transportatorilor. 
  Din păcate, dialogul public nu a fost unul care să se desfășoare 
atunci când proiectul a fost în dezbatere publică, deși proiectul a stat o lună 
de zile pe site-ul consiliului județean. Am încercat să informez și în presă 
despre acest lucru, dar la momentul respectiv nu am avut nici o sugestie 
legată de regulamentul acesta. Ulterior aprobării lui și punerii în aplicare au 
apărut unele sugestii și vă informez că suntem deschiși chiar și acum - și 
cred că și dumneavoastră, consilierii județeni – să ascultăm transportatorii, 
chiar dacă la noi se trezesc un pic mai târziu. Prin urmare, în data de 15 
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octombrie, la orele 11, chiar aici în sala de ședințe, am convocat o întâlnire 
a executivului consiliului județean cu transportatorii din județ în primul rând, 
cu dumneavoastră dacă doriți, cu oricine altcineva mai dorește, pentru a 
discuta teme legate de acest regulament, ca nu avem pretenția că este 
perfect, ci este perfectibil. Deci așteptăm pe cei care vor să exprime un 
punct de vedere în data de 15, pentru o dezbatere pe prevederile 
regulamentului, chiar și cu privire la cuantumul sumelor percepute pentru 
aceste autorizații. Unora le pot părea mari, altora le pot părea mici, însă 
neavând nici un feed-back din partea transportatorilor până la momentul 
adoptării, noi am considerat că sunt acceptate de către aceștia. 
  Am și eliberat deja astfel de autorizații, acolo unde și ținteam, 
adică transportatorilor din alte județe care utilizează drumurile noastre 
județene. 
  Toma Florian: 
  Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Poziția noastră de atunci 
și de acum vine undeva în întâmpinarea a ceea ce spuneați dumnevoastră, 
cu singura deosebire că solicitarea noastră de atunci era o inversare. 
Acesta era primul proiect pe care trebuia să-l adoptăm, restricționările de 
tonaj și de viteză, de acces pe intervale orare, după care să venim cu 
instituirea acelor taxe speciale. Asta susțineam noi la vremea respectivă. 
  Balint Tiberiu: 
  Este posibil ca ordinea să fi fost puțin inversate, deși și aceste 
restricții erau prevăzute în regulament. Vă mulțumesc că sunteți de acord 
cu acest proiect de hotărâre. 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct din ordinea 
de zi, se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind instituirea 
unor restricții de tonaj pe drumurile județene pentru autovehiculele cu masa 
maximă mai mare de 5,5 tone: 
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind instituirea unor 
restricții de tonaj pe drumurile județene pentru autovehiculele cu masa 
maximă mai mare de 5,5 tone, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30).  
 
 

XIX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.90/2013, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.90/2013: 
  Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin lipsește din sala 
de ședințe, astfel încât numărul de voturi exprimate la acest punct este de 
29. 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.90/2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29).  
 
 

XX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.39/2013 privind stabilirea prețurilor 
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medii ale produselor agricole pe anul 2013, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
spe supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.39/2013 privind stabilirea 
prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2013: 
    Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin lipsește din sala 
de ședințe, astfel încât numărul de voturi exprimate la acest punct este de 
29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.39/2013 privind stabilirea 
prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29).  
 
 

XXI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația „Viitorul în Zori”, în vederea 
finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes public județean „Let′s do 
it! Romania/Hunedoara 2013”, precum și nota de fundamentare la acesta. 
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   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
  Domnul consilier județean Prip Ioan 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. 
    Urmează discuţii asupra proiectului de hotărâre prezentat: 
  Balint Tiberiu: 
  Vă informez că este vorba despre o acțiune națională și că se 
desfășoară acum a treia ediție. Noi ne referim acum, în acest proiect de 
hotărâre la cea care se desfășoară în județul Hunedoara, iar dorința 
noastră este să venim cu o mică contribuție financiară la ceea ce acești 
voluntari fac pentru județul nostru. Mă bucur că în felul acesta putem să 
contribuim la ceea ce înseamnă crearea sau zorii creării societății civile și 
ai voluntariatului în județul Hunedoara și în România. 
  Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct de pe ordinea 
de zi, se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația „Viitorul în zori”, în 
vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes public județean 
„Let′s do it! Romania/Hunedoara 2013”: 
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 

    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Se supune la vot  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația „Viitorul în zori”, în 
vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes public județean 
„Let′s do it! Romania/Hunedoara 2013”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
    Balint Tiberiu: 
  Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră și vă informez că 
încă vă mai puteți înscrie voluntari pentru această acțiune de curățenie și 
de curățare a mediului pe site-ul Let′s do it! Romania. Acțiunea va avea loc 
în toate orașele și municipiile județului Hunedoara și nu numai. 
 
 

XXII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
proiectului tehnic pentru obiectivul „Parc Afaceri Simeria” finanțat în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
revizuirii proiectului tehnic pentru obiectivul „Parc Afaceri Simeria” finanțat 
în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
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    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 
revizuirii proiectului tehnic al obiectivului „Parc Afaceri Simeria” finanțat în 
cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 

XXIII. 
  Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.88/2013 privind aprobarea aderării 
județului Hunedoara, în calitate de membru asociat, la Asociația „Clubul 
Sportiv Fotbal Club Hunedoara”, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre  pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.88/2013 privind aprobarea 
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aderării județului Hunedoara, în calitate de membru asociat, la Asociația 
„Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara”: 
  Balint Tiberiu: 
  Intrucât în primul articol vom desemna reprezentantul consiliului 
județean în adunarea generală a acestei asociații, acest articol va fi adoptat 
prin vot secret. Astfel, îl propun ca reprezentant pe domnul Nelu Ardelean. 
Dacă mai sunt și alte propuneri? 
  Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot și 
se explică procedura de votare. După exercitarea votului secret, comisia de 
validare se retrage pentru numărarea voturilor.  
  Domnul Staier Ioan Dumitru, președintele comisiei de validare, 
prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor, din care 
rezultă un număr de 30 voturi valabil exprimate, din care 27 voturi pentru 
domnul Ardelean Nelu. 
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  Art.2: 
  Intrucât lipsesc din sala de ședințe domnii consilieri județeni 
Gligor Dorin Oliviu, Ivănuș Nicolae, Pleșcan Dorina și Rudeanu Mihail 
Nicolae, numărul de voturi exprimat la acest articol este de 26. 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

Art.2 a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26). 
 
 

XXIV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct din ordinea de zi, 
se  supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind numirea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
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administrație al Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara: 
    Balint Tiberiu: 
  Intrucât în primul articol vom desemna reprezentantul consiliului 
județean în consiliul de administrație al ansamblului, acest articol va fi 
adoptat prin vot secret. Astfel, îl propun ca reprezentant pe domnul Dan 
Stoian. Dacă mai sunt și alte propuneri? 
  Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot și 
se explică procedura de votare. După exercitarea votului secret, comisia de 
validare se retrage pentru numărarea voturilor.  
  Domnul Staier Ioan Dumitru, președintele comisiei de validare, 
prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor, din care 
rezultă un număr de 30 voturi valabil exprimate, din care 30 pentru domnul 
Dan Stoian. 
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  Art.2: 
  Intrucât lipsesc din sala de ședințe domnii consilieri județeni 
Gligor Dorin Oliviu, Ivănuș Nicolae, Pleșcan Dorina și Rudeanu Mihail 
Nicolae, numărul de voturi exprimat la acest articol este de 26. 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

Art.2 a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26). 
 
 

x 
 
 

    Balint Tiberiu: 
  Intrucât au fost adoptate toate proiectele de hotărâre de pe 
ordinea de zi, vă rog să luați cuvântul la punctul Diverse. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Vreau să spun câteva cuvinte despre serviciul județean pentru 
câinii fără stăpân. Deși am alocat la începutul anului un buget de 3 
milioane de lei, din păcate, văd că lucrările la centrul de la Uricani sunt cam 
întârziate și se pare că mai durează încă vreo două luni. Dacă este posibil, 
la următoarea ședință a consiliului județean, aș dori să se prezinte o 
informare cu activitatea desfășurată în primele trei trimestre ale anului 
2013. Atunci când s-a alocat această sumă s-au fixat și niște obiective. 
Dacă este posibil, prin mijloacele de mediatizare ale consiliului județean să 
se arate rezultatele obținute până acum. Pentru că eu am văzut în media o 
adevărată dezinformare cu privire la această activitate. 
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  Balint Tiberiu: 
  Bineînțeles că veți primi această informare, pentru că este 
necesară. Toți consilierii trebuie să știe pentru ce s-au alocat aceste sume 
și care sunt rezultatele obținute, mai ales că așteptările sunt foarte mari. 
Din păcate, consiliile locale sau primăriile abia au așteptat să se înființeze 
acest serviciu județean și ei să se spele pe mâini, uitând că și ele sunt 
parte din această asociație și că ele nu scapă cu nimic de vină dacă aruncă 
pisica sau câinele în curtea noastră.  
    Inceputurile sunt mai grele, dar deloc ezitante, deoarece 
construcția adăpostului de la Uricani necesită mai multe aprobări și avize. 
Vreau să vă spun că foarte mult a durat până s-a stabilit care e terenul și 
pe ce teren se construiește. După care, autoritățile sigur că mai au unele 
ezitări. Certificatul de urbanism, de exemplu, trebuia cerut de asociația de 
ocrotire a animalelor, dar s-au trezit să-l ceară cei de la Primăria Uricani. 
Așa că a durat un timp până să-i lămurim că, deși ei au fost proprietarii 
terenului, acum l-au dat în administrare asociației și acum aceasta trebuie 
să-l ceară. Si au mai fost și alte probleme administrative. 
  Așa cum știți, au început lucrările de construcție la adăpostul de 
la Uricani și am demarat și documentațiile pentru extinderea lui pe cealaltă 
bucată de teren care se află vizavi, peste șosea, în așa fel încât să avem o 
capacitate de primire a animalelor cât mai mare. Dar fiți sigur că o să primiți 
pentru ședința următoare această informare pe care ați solicitat-o. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Domnule vicepreședinte, de fapt eu voiam să spun că e păcat 
de evenimentul mediatizat în ultimul timp, dar consiliul județean a avut o 
preocupare care a început să se vadă. Cel puțin în ultima lună, eu am 
văzut rezultate în toată Valea Jiului. 
  Balint Tiberiu: 
  In Valea Jiului nu s-a început decât de două luni de zile. Era 
normal ca înainte să începem să nu se vadă rezultate. Insă aceasta nu 
este o activitate care va avea rezultate într-un timp foarte scurt, de la o lună 
la alta. Dumneavoastră, ca și consilieri, trebuie să vă așteptați ca aceste 
rezultate să apară prin a doua jumătate a anului viitor. Când spun rezultate, 
mă gândesc să nu mai vedem câini pe stradă. Dar asta nu înseamnă că 
trebuie să-i omorâm sau altceva. Cetățenii așteaptă să nu-i mai vadă pe 
stradă. 
  Bârea Vasile: 
  Domnule vicepreședinte, stimați colegi, în isteria mediatică 
provocată de disputa proiectului Roșia Montană și de salvarea câinilor 
maidanezi, parcă a trecut neobservată de către poporul român jertfa făcută 
de cei doi militari care săptămâna trecută au murit în teatrul de operații din 
Afganistan, practic niște eroi ai neamului nostru. Acești militari făceau parte 
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din floarea armatei române, aveau o pregătire specială și îndeplineau 
misiuni cu grad înalt de risc, stabilit de către comandamentul aliat. 
  La această oră, în localitatea Corbu din județul Constanța, este 
înmormântat sublocotenentul post-mortem Adrian Postelnicu. Mâine, în 
cimitirul eroilor de la Alba Iulia, va fi înmormântat sublocotenentul post-
mortem Vasile Claudiu Popa. 
  Un poet înțelept spunea că „Uităm să plângem când ne mor 
bărbații/ Si de aceea greu se mai nasc alții”. Noi nu trebuie să-i plângem, îi 
plâng destul familiile îndoliate. Noi trebuie să le aducem un omagiu și, dacă 
se poate, v-aș propune, domnule vicepreședinte, să păstrăm un moment 
de reculegere în memoria lor. 
  Balint Tiberiu: 
  Da, vă rog să vă ridicați! 
  (Se păstrează nu moment de reculegere) 
  Vă mulțumesc, mulțumesc domnului consilier Bârea pentru că 
ne-a adus în atenție jertfa acestor eroi și apreciem gestul dânsului. Si eu 
personal, la închiderea ședinței, vă mulțumesc pentru că ați lucrat în folosul 
cetățenilor din județul Hunedoara și cu acestea declar închise lucrările 
acestei ședințe. Vă mulțumesc! 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,    SECRETAR, 
       Mircea Ioan Moloț     Daniel Dan 
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