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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 29 ianuarie 2021 

 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara nr.17/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 29 ianuarie 2021, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Arion Viorel, 
Bădin Ion, Bălănesc doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, 
Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, 
Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela 
Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Muzsic Robert Eugen, 
Pârvuța Gabriel Ionuț, Popa Dorin Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Țambă Alin 
Adam, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul 
general al județului. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Mutulescu 
Marius și Rus Ioan. 
    În calitate de invitați mai participă: Avram Costel -
administratorul public al județului, directori și șefi ai compartimentelor 
independente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, directori ai instituțiilor subordonate acestuia, reprezentanți 
ai presei 
    Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să vă ridicați pentru 
intonarea Imnului Național. 
 



2 
 

după intonarea imnului 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 28 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (29), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară din data de 22 ianuarie 2021: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 
 

 
 
x 

     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 
    1. Depunerea jurământului de către domnul consilier 
județean Fekete Zoltan Iosif și doamna consilier județean Chivu 
Cristina; 
    2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte 
al Consiliului Județean Hunedoara; 
    3. Proiect de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; 
    4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 privind constituirea și 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara  pe principalele domenii de activitate; 
    5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular 
și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean 
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau 
clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie 
și șef secție II Pneumologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 
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    6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular 
și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean 
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau 
clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie 
– TBC și șef secție II Pneumologie – TBC la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
    7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
    8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de 
director medical și director financiar-contabil la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad; 
    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul 
Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022; 
    10. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2020 – 2021; 
    11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al  
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul 
şcolar 2020 – 2021; 
    12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar  2020 – 
2021; 
    13. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru 
anul şcolar 2020 – 2021; 
    14. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” 
Deva pentru anul şcolar 2020 – 2021; 
    15. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru 
anul şcolar 2020 – 2021; 
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    16. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani  pentru anul 
şcolar 2020-2021; 
    17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Direcției Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
    18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
Cooperare între Județul Hunedoara din România și Provincia Shaanxi 
din Republica Populară Chineză; 
    19. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu 
gratuit a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului 
Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice Structurii 
Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Hunedoara; 
    20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea depozitului 
neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”; 
    21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional 
nr.1 la Acordul de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, și Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local 
al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului 
neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan; 
    22. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva; 
    23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și 
conducte de gaz aferente instalației de colectare a gazului de depozit 
din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul de management 
integrat al deșeurilor Bârcea Mare”; 
    24. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al comunei 
Totești; 
    25. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de 
acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara 
pe anul 2021”. 

26.  Întrebări, interpelări 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog 
să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 
    - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara; 
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    - Proiect de hotărâre privind înființarea Direcţiei Generale 
de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului 
Hunedoara prin fuziune prin contopire a Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice cu Agenția de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Hunedoara și aprobarea unor măsuri cu 
caracter administrativ pentru funcționare; 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel 
suplimentat: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (29). 
 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi 
supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de 
referatul de aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și de avizele comisiilor de specialitate. 
    Nistor Laurențiu: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția celor care se adoptă prin 
vot secret sau în condiția în care sunt amendamente. 
 
 
 
 

I. 
 

      Depunerea jurământului de către domnul consilier județean 
Fekete Zoltan Iosif și doamna consilier județean Chivu Cristina   
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
prezenta Încheierea Civilă nr.3/CC/2021 a Tribunalului Hunedoara 
privind validarea mandatelor celor doi supleanți. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului citește 
Încheierea Tribunalului Hunedoara nr.3/CC/2021.  
    Nistor Laurențiu: 
    În continuare, îi invit să depună jurământul pe cei doi 
supleanți ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Hunedoara: 
domnul Fekete Zoltan Iosif și doamna Chivu Cristina! 
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    Vă rog să vă ridicați în picioare pentru solemnitatea 
momentului! 
    Domnii consilieri județeni Fekete Zoltan Iosif și Chivu 
Cristina se deplasează fiecare la pupitru, pun mâna pe Constituție și 
Biblie și rostesc jurământul; semnează jurământul în 2 exemplare, din 
care unul rămâne la consilierul județean și unul la secretarul general al 
județului, pentru a fi legat la dosarul ședinței.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă informez că, în urma depunerii jurământului de către cei 
doi colegi, numărul consilierilor județeni în funcție este 32.  
    Numărul consilierilor prezenți la ședință este 30, la care se 
adaugă președintele consiliului județean (31). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea unui 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, vă rog să faceți propuneri pentru una 
dintre funcțiile de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara! 
    Suciu Ancuța: 
    Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți! Grupul de 
consilieri al Partidului Social Democrat îl propune pe domnul Țambă 
Alin Adam. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt și alte propuneri? 
    Bârea Vasile: 
    Da, mai sunt și alte propuneri, domnule președinte. Grupul 
de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal o propune pe 
domnișoara Chivu Cristina. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Rog să fie consemnate aceste propuneri în 
buletinele de vot, după care urmează votul secret. 
    După consemnarea propunerilor se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
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modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil 31 voturi, din care 21 voturi pentru domnul Țambă 
Alin Adam și 10 voturi pentru domnișoara Chivu Cristina. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
    Nistor Laurențiu: 
    Îl felicit pe domnul vicepreședinte Alin Țambă! Îmi aduc 
aminte de jurământul depus și sunt convins că vorbele pe care le-a 
rostit atunci sunt valabile 4 ani de zile, cu atât mai mult în această 
funcție. Vă doresc succes și să demonstrați că meritați această funcție! 
 
 

 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea celui de-
al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, vă rog să faceți propuneri pentru cea 
de-a doua funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara! 
    Bălănesc Doinița: 
      Domnule președinte, grupul de consilieri județeni PSD îl 
propune pe domnul Bădin Ion. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Domnule președinte, din partea USR am să-l propun pe 
colegul Dacian Micula. Mulțumesc!   
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    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Rog să fie consemnate aceste propuneri în 
buletinele de vot, după care urmează votul secret. 
    După consemnarea propunerilor se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil 29 voturi, din care 22 voturi pentru domnul Bădin Ion 
și 7 voturi pentru domnul Micula Dacian Claudiu. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
    Nistor Laurențiu: 
    Îl felicităm și pe domnul Bădin! La fel cum i-am spus și 
primului vicepreședinte ales, vă spun și dumneavoastră: doresc ca 
activitatea pe care o desfășurați în calitate de vicepreședinte al 
consiliului județean să fie în interesul hunedorenilor și, într-adevăr, să 
demonstrați că interesul dumneavoastră pentru județul Hunedoara este 
la cea mai înaltă cotă.  
    Îi invit pe cei doi vicepreședinți să ia loc în prezidiu. Dați-mi 
voie să le înmânez și insignele de vicepreședinți și să le dorim scuces 
și cred că merită aplauzele noastre.  
 
 
 

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 privind 
constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Hunedoara  pe principalele domenii de activitate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.206/2020 privind constituirea și organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara  pe 
principalele domenii de activitate: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

x 
     
    Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, pentru că avem un număr 
mare de proiecte de hotărâre care trebuie adoptate prin vot secret, 
având în vedere avizele favorabile ale Comisiei de sănătate și ale 
Comisiei juridice, în mod legal, respectând secretul votului 
dumneavoastră, vă propun să procedăm la consemnarea de propuneri 
pentru proiectele de hotărâre de la punctele 5, 6, 7 și 8 din ordinea de 
zi. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 5) privind desemnarea 
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului 
Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, 
practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I 
Pneumologie și șef secție II Pneumologie la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, vă rog să faceți propuneri pentru un membru 
titular și un membru supleant! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, am dori să continuăm cutuma din 
legislatura trecută, de a depolitiza aceste comisii de examinare. Noi ne-
am gândit ca și pentru anul acesta să propunem pentru aceste comisii 
doar salariați din aparatul de specialitate al consiliului județean. Pentru 
că avem un compartiment de monitorizare a unităților medicale, cu trei 
salariați, un medic și două doamne consilieri, noi dorim ca la cele patru 
puncte să mergem cu aceste propuneri de specialiști din consiliul 
județean. Astfel, noi propunem ca membru titular în această comisie de 
examinare pe domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan, iar ca membru 
supleant pe doamna Josan Carmen Daniela.  
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    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 6) privind desemnarea 
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului 
Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, 
practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I 
Pneumologie – TBC și șef secție II Pneumologie – TBC la Sanatoriul 
de Pneumoftiziologie Geoagiu, vă rog să faceți propuneri pentru un 
membru titular și un membru supleant! 
      Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru membru titular, o propunem pe doamna Mătușa 
Neli, iar ca membru supleant pe doamna Josan Carmen Daniela, din 
același compartiment. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 7) privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, vă rog să faceți propuneri pentru un 
membru în comisia de concurs și unul pentru comisia de soluționare a 
contestațiilor! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Ca reprezentant al consiliului județean în comisia de 
concurs o propunem pe doamna Mătușa Neli, iar în comisia de 
soluționare a contestațiilor pe doamna Josan Carmen Daniela. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 8) privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, vă rog să faceți propuneri pentru: 
- un membru în comisia de concurs pentru director medical; 
- un membru în comisia de concurs pentru director financiar-contabil; 
- un membru în comisia de soluționare a contestațiilor pentru director 
medical; 
- un membru în comisia de soluționare a contestațiilor pentru director 
financiar-contabil. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    În comisia de concurs pentru funcția de director medical îl 
propunem pe domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan. 
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    În comisia de concurs pentru funcția de director financiar-
contabil o propunem pe doamna Josan Carmen Daniela. 
    M-am informa și știu că domnul Toncean este medic, iar 
doamna Josan este economist.  
    În comisia de soluționare a contestațiilor pentru funcția de 
director medical o propunem pe doamna Mătușa Neli și tot pe doamna 
Mătușa Neli o propunem și în comisia de soluționare a contestațiilor 
pentru funcția de director financiar contabil. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă vă informați și mai bine, puteați să spuneți colegilor că 
din aceste comisii trebuie să facă parte în mod obligatoriu un medic și 
un economist. Am completat acest lucru pentru a fi cât mai corect 
informați. 
    Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, să trecem la 
completarea buletinelor de vot! 
    După consemnarea propunerilor în buletinele de vot, se 
procedează la exercitarea votului secret, apoi se ia o pauză pentru 
numărarea voturilor. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatelor votării.  
    După numărarea voturilor și întocmirea proceselor verbale, 
ședința se reia, iar secretarul general al județului prezintă plenului 
procesele verbale de numărare a voturilor după cum urmează: 
 
 
 
 

V. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și 
a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara 
în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică 
pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie și șef 
secție II Pneumologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru membrul 
titular în comisia de examen rezultă că au fost exprimate valabil un 
număr de 31 voturi, din care 30 voturi pentru domnul Toncean Blaga 
Tudor Bogdan.  
      Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru membrul 
supleant în comisia de examen rezultă că au fost exprimate valabil un 
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număr de 30 voturi, din care 30 voturi pentru doamna Josan Carmen 
Daniela. 
    Astfel au fost adoptate art.1 și art.2 din proiectul de 
hotărâre. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.  
 
 
 
 

VI. 
 

     Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și 
a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara 
în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică 
pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie – TBC 
și șef secție II Pneumologie – TBC la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu.  
    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru membrul 
titular în comisia de examen rezultă că au fost exprimate valabil un 
număr de 30 voturi, din care 30 voturi pentru  doamna Mătușa Neli.  
    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru membrul 
supleant în comisia de examen rezultă că au fost exprimate valabil un 
număr de 30 voturi, din care 30 voturi pentru doamna Josan Carmen 
Daniela. 
    Astfel au fost adoptate art.1 și art.2 din proiectul de 
hotărâre. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Art.4:  
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.  
 
 
 
 

VII. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru 
desemnarea reprezentantului în comisia de concurs rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 31 voturi pentru 
doamna Mătușa Neli. 
     Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru 
desemnarea reprezentantului în comisia de soluționare a contestațiilor 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de  31 voturi, din care 
30 voturi pentru doamna Josan Carmen Daniela. 
    Astfel au fost adoptate art.1 și art.2 din proiectul de 
hotărâre. 
    Art.3 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.  
 
 
 
 

VIII. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de 
director medical și director financiar-contabil la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad. 
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    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru 
desemnarea reprezentantului în comisia de concurs/examen pentru 
funcția de director medical rezultă că au fost exprimate valabil un 
număr de 30 voturi, din care 30 voturi pentru domnul Toncean Blaga 
Tudor Bogdan. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru 
desemnarea reprezentantului în comisia de concurs/examen pentru 
funcția de director  financiar contabil rezultă că au fost exprimate valabil 
un număr de 31 voturi, din care 31 voturi pentru doamna Josan 
Carmen Daniela.  
    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru 
desemnarea reprezentantului în comisia de soluționare a contestațiilor 
pentru funcția de director medical rezultă că au fost exprimate valabil 
un număr de 31 voturi, din care 31 voturi pentru doamna Mătușa Neli. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor pentru 
desemnarea reprezentantului în comisia de soluționare a contestațiilor 
pentru funcția de director financiar contabil rezultă că au fost exprimate 
valabil un număr de 30 voturi, din care 30 voturi pentru doamna Mătușa 
Neli. 
   Astfel au fost adoptate art.1, art.2, art.3 și art.4 din 
proiectul de hotărâre. 
    Art.5 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.  
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei 
școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din 
Județul Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. Comisia a propus și un 
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amendament în sensul completării adreselor unităților, din următoarele 
motive: Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” din 
Hunedoara are activitate didactică în locația din Hunedoara, precum și 
în locația din Lupeni și se solicită completarea și cu adresa din Lupeni; 
iar Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria, de asemenea, are două 
locații: în Simeria Veche și Simeria. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați consilieri, sigur că ceea ce doamna Ștefănie a 
propus mi se pare chiar corect, adică trebuie să completăm cu aceste 
adrese și este bine să fie așa. Vă supun la vot mai întâi amendamentul 
propus de doamna Ștefănie: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat 
din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022 astfel amendat: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

x 
 

    Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere numărul 
mare de proiecte de hotărâre care trebuie adoptate prin vot secret, 
având în vedere avizele favorabile ale Comisiei de sănătate și ale 
Comisiei juridice, în mod legal, respectând secretul votului 
dumneavoastră, vă propun să procedăm la consemnarea de propuneri 
pentru proiectele de hotărâre de la punctele 10 – 16 din ordinea de zi. 
Menționez de la început că aceste funcții nu sunt retribuite, e muncă 
benevolă. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 10) privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
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Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2020 – 2021, vă rog să 
faceți propuneri pentru un reprezentant! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, pentru acest consiliu de administrație 
o propunem pe doamna Liță Daniela. 
  Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 11) privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
administrație  al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf 
Steiner” pentru anul şcolar 2020 – 2021, vă rog să faceți propuneri 
pentru doi reprezentanți! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Propunerile noastre la acest punct sunt Izele Larisa și 
Palaghia Georgeta. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 12) privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul 
şcolar  2020 – 2021, vă rog să faceți propuneri pentru doi 
reprezentanți! 
   Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru CPC Simeria îi propunem pe domnii Popa George și 
Oroian Călin Raul. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 13) privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru 
anul şcolar 2020 – 2021, vă rog să faceți propuneri pentru un 
reprezentant! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru Liceul O.Densușianu din Călan o propunem pe 
doamna Kolman Erika. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc! Mai sunt alte propuneri? 
    Goia Marcel Adrian: 
    Domnule președinte, aș vrea s-o propun aici pe domnișoara 
Chivu Cristina, având în vedere că este din Călan. Este singurul 
consilier județean din Călan și probabil că va putea mai bine să ne 
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aducă la cunoștință problemele cu care se confruntă acest liceu și să 
contribuie și la desfășurarea bunei activități de acolo, de la acest liceu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc, domnule consilier județean! Cred că toată 
lumea este de acord să avem și o a doua propunere, așa este corect. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 14) privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” 
Deva pentru anul şcolar 2020 – 2021, vă rog să faceți propuneri pentru 
un  reprezentant! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru Liceul Energetic Deva o propunem pe doamna 
Hurgoiu Luminița. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 15) privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru 
anul şcolar 2020 – 2021, vă rog să faceți propuneri pentru un 
reprezentant! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru Liceul D.Leonida din Petroșani îl propunem pe 
domnul Ionică Cristian Andrei.  
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
    La proiectul de hotărâre (punctul 16) privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani  pentru anul 
şcolar 2020-2021, vă rog să faceți propuneri pentru un reprezentant! 
   Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru Școala IG Duca Petroșani o propunem pe doamna 
Petrescu Florentina. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, să trecem la 
completarea buletinelor de vot! 
    După consemnarea propunerilor în buletinele de vot, se 
procedează la exercitarea votului secret, apoi se ia o pauză pentru 
numărarea voturilor. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatelor votării.  
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    După numărarea voturilor și întocmirea proceselor verbale, 
ședința se reia, iar secretarul general al județului prezintă plenului 
procesele verbale de numărare a voturilor după cum urmează: 
 
 
 
 

X. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 
pentru anul şcolar 2020 – 2021. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor rezultă că au 
fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 30 voturi pentru 
doamna Liță Daniela. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
   Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

XI. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al  
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul 
şcolar 2020 – 2021. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor rezultă că au 
fost exprimate valabil un număr de 29 voturi; atât doamna Izele Larisa, 
cât și doamna Palaghia Georgeta au întrunit câte 28 voturi pentru. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
   Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
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XII. 

 
    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar  2020 – 
2021. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor rezultă că au 
fost exprimate valabil un număr de 31 voturi; pentru domnul Popa 
George au fost exprimate 31 voturi, iar pentru domnul Oroian Călin 
Raul 25 voturi pentru. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
   Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

XIII. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2020 – 2021. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor rezultă că au 
fost exprimate valabil un număr de 22 voturi, din care 14 voturi pentru 
doamna Kolman Erika și 8 voturi pentru domnișoara Chivu Cristina. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
   Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
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XIV. 

 
    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 
2020 – 2021. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor rezultă că au 
fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 29 voturi pentru 
doamna Hurgoiu Luminița. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
   Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

XV. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2020 – 
2021. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor rezultă că au 
fost exprimate valabil un număr de 31  voturi, din care 29 voturi pentru 
domnul Ionică Cristian Andrei. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
   Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
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XVI. 
 

    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani  pentru anul şcolar 2020-2021. 
    Din procesul verbal de numărare a voturilor rezultă că au 
fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 29 voturi pentru 
doamna Petrescu Florentina. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
   Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de Cooperare între Județul Hunedoara din România și 
Provincia Shaanxi din Republica Populară Chineză. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare 
între Județul Hunedoara din România și Provincia Shaanxi din 
Republica Populară Chineză: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință 
cu titlu gratuit a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al 
Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor 
spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, 
în vederea desfășurării activităților specifice Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale Județul Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea 
depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul 
Hunedoara”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea depozitului neconform de 
deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional nr.1 la Acordul de asociere încheiat între Județul Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, și Municipiul Vulcan, prin Consiliul 
Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului 
neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la 
Acordul de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara, și Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al 
Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului 
neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan:   

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de 
stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Chivu Cristina: 
    La acest punct, din partea Partidului Național Liberal, aș 
dori să propun să nu alocăm aceste stimulente financiare numai 
comitetului director, ci tuturor celor care nu au fost prinși în schema de 
recompensare din partea Ministerului Sănătății. Pentru că nu doar patru 
persoane au trecut prin această perioadă grea și au lucrat extra din 
cauza pandemiei. 
    Nistor Laurențiu: 
    Cu o condiție. Să vă spun și eu punctul meu de vedere: 
aceste stimulente de care dumneavoastră vorbiți nu sunt pentru faptul 
că lucrează în starea de pandemie. Este cu totul altceva. Nu putem să 
ne închipuim ca un director să aibă salariul brut 7.000 lei și alți doctori 
altfel. În momentul în care ai o funcție de conducere, mie mi se pare că 
ar trebui să te apropii, dacă nu să depășești, salariul unui subaltern. 
Deci nu este vorba de pandemie. Este vorba de persoanele din 
conducere. 
    Chivu Cristina: 
    Dar atunci nu putem vedea și grila de salarizare, ca să știm 
și noi despre ce este vorba? 
    Nistor Laurențiu: 
    O să vă spună domnul administrator public despre ce este 
vorba.  
    Avram Costel: 
    Este vorba despre manager, directorul medical, directorul 
de îngrijiri și directorul economic. Ne rugăm să vină cineva ca director 
economic la Spitalul Județean de Urgență din Deva și nu vine nimeni.  
Acesta este și motivul pentru care măcar atât putem face pentru ei, în 
condițiile în care nu consiliul județean dă acești bani, ci ei vin din 
bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului pentru stimulente. Este 
vorba despre două salarii minime pe economie lunar pentru cei patru 
care sunt în conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva. 
    Chivu Cristina: 
    Bun și atunci de ce nu umblăm la grila de salarizare și să le 
creștem salariul, ca să vină oameni la concurs pentru aceste posturi? 
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De ce să dăm bonus? Alți oameni muncesc foarte mult pentru un 
salariu minim pe economie. Nu vă supărați, dar anul trecut au 
demonstrat ce competențe au oamenii din spitalul județean. 
    Avram Costel: 
    Eu nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, dar mi 
se pare strigător la cer ca o asistentă să aibă salariul mai mare decât 
managerul. 
    Chivu Cristina: 
    Păi schimbăm grila de salarizare, nu dăm stimulente doar 
pentru anumite persoane! 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu știu că așa e bine, să ne contrăm. Veniți în următoarea 
ședință cu alte propuneri, cu soluții, cu bani, cu tot și vom face exact 
cum spuneți dumneavoastră. Dar vă întreb pe dumneavoastră, 
domnișoara consilier județean, în prima zi de activitate, să-i dăm o 
sarcină: ca într-o lună de zile să găsească director medical la spitalul 
din Deva, director economic la spitalul din Deva. Fiindcă nimeni nu vine 
pe funcțiile acestea, mai ales pe funcția de director medical, când el, ca 
șef de secție, are un salariu foarte mare, iar pe funcția de director 
medical are unul foarte mic. Ce vreți să facem? Asta e una. 
    Doi: este imposibil să acceptăm să facem noi critici, 
consilierii, referitor la activitatea medicală. Dacă sunteți medic de 
profesie, poate aveți dreptul să spuneți că știm cum se ocupă medicii 
sau directorii. Dar dacă nu, dragii mei consilieri, hai să ne respectăm 
unii pe alții și să nu apreciem alte meserii de care habar nu avem. Iar 
dacă apreciem niște lucruri doar după ureche și nu mergem la fața 
locului să vedem ceva, e mai grav. 
    V-aș invita din suflet să faceți și dumneavoastră, consilierii 
județeni, o vizită în Spitalul Județean de Urgență Deva și o să vedeți că 
rămâneți surprinși mulți dintre dumneavoastră. V-aș dori să faceți 
această vizită nu ca pacienți, ci ca și consilieri județeni care vreți să 
vedeți. Să vedeți spitalul din Deva cum rivalizează – multe secții care 
sunt terminate – cu spitale din alte județe, care sunt spitale județene, 
spitale universitare sau chiar clinici din țară. Vă dau numai un exemplu: 
dacă mergeți să vedeți secția de cardiologie, pe care am inaugurat-o 
recent, poate vă dispare gândul de a mai critica pe cineva. Să vedeți 
personalul, să vedeți cum arată secția de cardiologie din Deva.  
    Eu am mai fost și la Cluj, și în altă parte, dar nu-mi permit 
să mă uit în curtea altuia. Eu îmi permit să mă uit la noi, la ceea ce 
putem face mai bine pentru populația județului. Îmi doresc ca ministrul 
sănătății să poată ajuta în continuare județul Hunedoara și chiar îmi 
doresc sincer, nu vreau să-l critic. Vreau să apelez la domnul ministru, 
să ne ajute, fiindcă mai este o părticică mică și terminăm reparația 
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capitală care, poate unii dintre dumneavoastră nu știți, a început în anul 
2009. Suntem în 2021. Nu este din cauza mea sau a dumneavoastră. 
Nici un ministru, indiferent că a fost roșu, galben sau albastru, nu a dat 
bani suficienți pentru Spitalul Județean de Urgență Deva.  
    Și vă mai spun ceva. Să știți, eu vreau să vă informez în 
mod concret și corect. Contractul pentru reparația capitală este încheiat 
între Ministerul Sănătății și DSP, nicidecum cu consiliul județean. Noi, 
consiliul județean, am venit cu bani în plus, am mai prins și proiecte pe 
fonduri europene pentru spitalul acesta, în așa fel încât am reușit ca 
UPU să-l prindem pe fonduri europene, iar banii rămași – ca să fiți 
foarte bine informați – de pe UPU din acest contract dintre Ministerul 
Sănătății și DSP, am reușit și suntem cam la 90% să facem o pediatrie 
care este una dintre cele mai moderne din țară.  
    In secția nouă de pediatrie, care sperăm să fie gata în 
câteva luni, cu ajutorul ministerului și al consiliului județean, mămicile 
nu vor mai sta în pat cu copii, pediatria va fi împărțită pe vârste de 
copii. Nu va mai avea ce căuta copilașul de o lună cu cel de 4-5 ani. 
Iată că noi am gândit treaba asta mai demult, din anul 2016, și sper să 
reușim și cu sprijinul consiliului județean, al dumneavoastră, să putem 
da și noi bani în continuare, să ne ocupăm cât de bine, ca să facem 
UPU pe fonduri europene și să scoatem, într-adevăr un lucru deosebit 
pentru județul acesta.  
    Sigur că în vechea secție de pediatrie, trebuie să 
recunoaștem, nu mai sunt condiții necesare pentru a se desfășura 
activitatea. Dar vă informez că o să vin, la timpul potrivit, când o să știu 
că acea clădire va fi liberă de sarcinile privind pediatria sau altceva, cu 
o propunere - să fiți atenți la ce vă spun acum, că o să fie o mândrie 
pentru județul Hunedoara - să facem acolo sediul unei universități la 
Deva. O secție a facultății de medicină din Timișoara dorește în mod 
expres ca la Deva să avem o facultate pentru asistente. Ea 
funcționează și acum: o parte pe la liceul nu știu care, o parte pe la 
Liceul de construcții, o parte pe la Energetic. Când vrei să strângi 
studenții într-un amfiteatru, nu ai unde, că nu există. Și cred că noi nu 
putem sta pasivi la așa ceva. 
    Nu o să vin în fața dumneavoastră decât cu proiecte de 
care să fim mândri că suntem consilieri județeni și facem ceva pentru 
județul acesta. Nu trebuie să ne împiedice această majorare, mai ales 
că nu este din bugetul propriu al consiliului județean, fiindcă aceste 
cadre medicale, acești oameni care sunt în conducere cred că merită.  
    Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să mă ascultați. 
    Poftiți, domnule vicepreședinte Țambă! 
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      Țambă Alin Adam: 
    Este un proiect de hotărâre cu tentații foarte mari de a-l 
duce în sfera politică. Eu am pentru doamna Chivu o singură întrebare. 
Având în vedere că la art.2 din proiect se specifică faptul că toate 
aceste sporuri se dau din bugetul propriu, ați făcut vreun impact 
bugetar vizavi de solicitarea dumneavoastră? Care ar fi suma pe care 
bugetul spitalului ar trebui să o aloce pentru aceste sporuri, în sensul în 
care le acordăm întregului personal? Întreb asta pentru că e tentația 
mare să o ducem în sfera politică și să cerem, cum ar spune 
ardeleanul, de dragul de a o cere, doar ca să politizăm puțin un subiect 
delicat în această perioadă. Mulțumesc! 
    Chivu Cristina: 
    Dacă-mi dați voie, nu am făcut, dar voi face. Și am 
specificat că ar trebui să bonusăm personalul care nu a fost deja 
bonusat din partea Ministerului Sănătății. Pentru că sunt anumite 
categorii care deja au primit prime. 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimată domnișoară consilier județean, sigur, sunteți la 
prima ședință și v-ați propus să fiți foarte volubilă. Vă cred, dar dacă ne 
luăm după ceea ce spuneți dumneavoastră, fără să dăm vina pe 
nimeni, Ministerul Sănătății are obligația de a da banii pentru cei care 
au lucrat în activitatea COVID. Este specificat în lege. Nu putem noi 
modifica o hotărâre de guvern sau o lege. Noi putem, sau mai bine zis 
spitalul, să o punem în aplicare. Ne dau banii, noi cu drag îi dăm mai 
departe. Mulțumesc. Poftiți domnule Micula! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Și eu sunt de părere că această hotărâre este inechitabilă și 
aș propune să adoptăm un regulament de stabilire a criteriilor de 
atribuire a stimulentelor financiare pentru tot personalul care se 
încadrează, conform prevederilor art.199 pct.2 din Legea nr.95/2006. 
Adică să îndeplinească niște indicatori de performanță și apoi să se 
dea stimulentele acestea tuturor, adică să nu facem o discriminare. 
    Nistor Laurențiu: 
    Aveți perfectă dreptate, în regulamentul de organizare și 
funcționare. Și avem aici un fost director DSP, de spital județean, cu o 
mare experiență, care ne poate spune dacă greșesc. Dar vreau să vă 
spun că fiecare, inclusiv plecând de la șefii de secție, toți au ceea ce 
dumneavoastră spuneți. Și este bine să le și verificăm dacă sunt 
îndeplinite. Aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Am verificat, însă personalul ATI, care ar trebui să fie 
stimulat mai mult decât directorii, au doar 2.500 lei, care vin prin casa 
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de asigurări de sănătate, din câte știu eu, iar noi vrem să dăm aproape 
dublu – 5000 lei. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă în spitalul din Deva sunt asistente, șefi de secție sau 
orice pe 1.500 lei, eu diferența o dau din buzunarul meu. Domnule 
Demeter, vă rog, înscrieți-vă fără frică la cuvânt, să explicați. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu vorbeam de stimulente, nu de salariu, de stimulentele 
date de casa de asigurări de sănătate.  
    Demeter  Ioan: 
    Domnule președinte, permiteți-mi să spun două vorbe! Aveți 
dreptate în tot ceea ce ați afirmat dumneavoastră.  Aceste stimulente 
sunt date din fondurile spitalului. Trebuie să știm dacă bugetul 
spitalului, la ora actuală, permite. Sigur că ar fi un lucru corect și moral 
ca tot personalul medical, ca și personalul TESA care lucrează în 
instituție, să fie remunerat. Nu cu sporuri, că acestea nu sunt sporuri, ci 
sunt un fel de contribuții date pentru încurajare și pentru criterii de 
performanță. Este foarte adevărat - și aici subscriu – că poate trebuie 
stabilite niște grile de performanță, după care aceste stimulente să fie 
acordate. Poate că în viitor se va putea face așa. Dar în acest moment 
consider că este un lucru corect ca cei patru care fac parte din 
comitetul director să primească aceste stimulente. Fiindcă nu este 
ușor, să știți, să conduci o instituție care este cel mai mare angajator 
din județul Hunedoara, în ceea ce privește numărul de personal. Peste 
1.300 de persoane sunt angajate în spitalul Județean de Urgență Deva, 
lăsând la o parte condițiile extraordinar de dificile cu care se confruntă 
astăzi instituția.  
    Pe de altă parte, în anii trecuți, nu toți membrii comitetului 
director au primit aceste stimulente bănești și a fost un lucru incorect, 
fiindcă toți și-au adus contribuția. De aceea, în acest an s-a făcut 
această reparație morală, ca toți cei care conduc destinele acestei 
instituții să primească stimulentele bănești. Poate pe viitor, dacă 
bugetul spitalului va permite, se vor putea da aceste stimulente și la 
alte persoane. In momentul de față, șefii de secții au un spor și, de 
asemenea, și asistentele șefe și, în general, șefii de servicii. Mai multe 
nu pot să vă spun și mai multe nu permite bugetul Spitalului Județean 
de Urgență. 
    Popa Dorin Ioan: 
    Aș vrea să intervin și eu. Dumneavoastră, domnule 
președinte, aveți dreptate. Într-adevăr, s-au făcut multe investiții, în 
toate spitalele din județ, salariile au crescut destul de mult. Nu e vorba 
că nu merită, medicii merită să câștige foarte bine, dar e important ca 
toate investițiile făcute și toate stimulentele să se regăsească în 
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creșterea calității actului medical, să se regăsească, până la urmă,  în 
bunăstarea pacientului, pacienții să fie cei mulțumiți. Ori multe semnale 
de alarmă se trag pe această temă, unde pacienților nu cred că le-a 
crescut nivelul de îngrijire la nivelul corespunzător cu toate investițiile 
făcute, corespunzător cu salariile mărite. Sper că aceste stimulente 
care se vor da să fie tot în sprijinul pacienților, pentru că, de fapt, aici 
trebuie să ne raportăm noi, la pacienți. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc, domnule Popa. Vă mulțumesc din suflet pentru 
ideile bune. Aveți perfectă dreptate: după investițiile făcute în spital, 
după salariile date, pacientul trebuie să simtă o îmbunătățire a activității 
și a modului cum se adresează aceste investiții pacientului. Dar mă 
gândesc la următorul lucru și i-aș pune o întrebare domnului Demeter. 
Domnule doctor, cât este acordat astăzi pentru masa pacienților? Știți? 
7 lei pe zi. Aici trebuie să găsim noi soluția, fiindcă de 7 lei ce-i poți 
pune în farfurie la omul acela bolnav? Gândiți-vă bine! Aici trebuie să 
găsim o soluție și sunt pentru, dacă legea ne permite, să intervenim și 
noi, consiliul județean. Atunci chiar înseamnă că avem suflet și inimă 
pentru pacienții din spital. 
  Domnule doctor, poftiți! 
    Demeter  Ioan: 
    Da, este, într-adevăr total insuficient și anul trecut, când am 
fost managerul acestui spital, dar și ca director medical, am sesizat de 
multe ori că – fără să am nimic cu cei care sunt în detenție – alocația 
de hrană pentru cei aflați în detenție era mai mare decât pentru un 
pacient internat. Din păcate.  
     În altă ordine de idei, aș spune că la nivelul spitalului se fac 
periodic chestionare de satisfacție și poate că veți rămâne surprinși că, 
în ciuda multor afirmații tendențioase care se fac în media, gradul de 
satisfacție al pacienților internați - și în acest sens există documente – 
este de 95%. Sigur că întotdeauna există și pacienți nemulțumiți, sigur 
că există și pacienți care se ameliorează sau care chiar decedează, din 
păcate, pentru că nu întotdeauna avem succes terapeutic. Sunt boli 
grave, de multe ori, care nu pot fi rezolvate. Dar, la un grad de 
satisfacție, în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, de 95% 
asta înseamnă totuși ceva. Mulțumesc! 
    Avram Costel:     
    Eu vreau să vă spun – ca unul care am avut de-a face cu 
Spitalul Județean de Urgență în luna decembrie și de aici am plecat la 
Timișoara – că, dacă ar fi acum să aleg din nou, aș alege spitalul din 
Deva. Sub nici o formă, clinica de la Babeș nu se compară, inclusiv în 
ce privește serviciile medicale, cu spitalul din Deva. Dacă ar fi iarăși să 
fiu bolnav, nu m-aș mai duce la Timișoara, ci aș rămâne la Deva. 
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    Popa Dorin Ioan: 
    Să dea Dumnezeu ca toți pacienții din județul Hunedoara ca 
administratorul public sau măcar pe jumătate cum a fost tratat 
administratorul public al județului! 
    Avram Costel:     
    Administratorul public a fost tratat ca orice pacient din 
Spitalul Județean Deva. 
    Popa Dorin Ioan: 
    Dacă tot m-ați provocat, haideți să vă dau un exemplu. În 
această lună, chiar săptămâna trecută, am pierdut un membru al 
familiei pe o culpă încă nedovedită, sigur, medicală. După o căzătură 
banală, am sunat la 112 și l-am dus pe socrul meu la spital. Ulterior am 
aflat că avea o dublă fractură de coloană, dar a plecat din spital cu 
diagnosticul de spondiloză dorsală. Mi l-au dat în brațe, l-am luat în 
mașină și l-am dus acasă. După care i-au paralizat picioarele, apoi a 
făcut un accident vascular și a murit. Pe același tomograf care s-a făcut 
la Orăștie și care a ajuns și la Spitalul Județean de Urgență Deva, care 
nu știu dacă a fost interpretat în vreun fel sau nu, m-am dus la doi 
medici – unul din Petroșani și unul din Timișoara – care mi-au spus 
foarte clar că a avut dublă fractură. Aceasta mi s-a întâmplat mie acum 
o săptămână. E un caz izolat, dar există. 
    Avram Costel:   
    Dacă este cineva vinovat, să plătească! Dar nu putem 
generaliza. 
    Nistor Laurențiu: 
    Ferească Dumnezeu să se mai întâmple! Dar aș vrea să 
rețineți că la spitalul județean din Deva eu am făcut mulțumiri publice. 
Aici nu se tratează omul în funcție de cine este, cum îl cheamă sau cât 
e de frumos. Eu, cel care vă vorbesc, am fost internat cu COVID la 
spitalul din Deva. Mă interesam și eu să văd ce mâncare li se dă 
celorlalți pacienți. Aceeași mâncare o mâncam și eu, de atâtea ori 
veneau și la mine ca și la ceilalți, când trebuia să ne pună perfuzii. 
Singurul lucru pe care puteam să li-l reproșez era nu cantitatea de 
mâncare, ci că uneori era rece. În rest, nu am simțit nimic în plus față 
de alți pacienți care au fost internați la contagioase. Să ne dorim să fie, 
chiar și așa, condiții mai bune și ca astfel de cazuri, ca cel relatat de 
dumneavoastră, să nu mai fie. Și felicitări și pentru spitalul pe care-l 
aveți la Orăștie! 
    Popa Dorin Ioan: 
    Da, sunt banii comunității, sunt bani din fonduri europene .. 
Dar credeți-mă, dacă pacientul iese cu un diagnostic bun, nici nu mai 
contează ce mănâncă în spital sau cât de caldă e mâncarea. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles și sunt convins că și eu, și dumneavoastră, o să 
stăm de vorbă cu conducerea spitalului județean și cu DSP, pentru că 
toate aceste neajunsuri nu este plăcut măcar să le auzi și să stea unii 
pasivi. Mai ales că și cadrele medicale au acum condiții bune. Chiar și 
medicii plecați în străinătate spun acum că vreau acum să se întoarcă 
în România, fiindcă au salarii bune la ora actuală. Le dorim să le aibă 
bune, fiindcă merită, la munca pe care o fac. Și să ne zbatem ca 
medicii noștri să nu mai plece în străinătate, să rămână aici, să-i 
trateze pe români, cei car i-am și școlarizat. România îi școlarizează și 
alții se folosesc de ei, dacă noi nu știm să-i ținem acasă.  
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Domnule președinte, legat de acest subiect v-aș propune 
să urmăriți, de exemplu, pagina de facebook a spitalului județean, să 
vedeți opinia oamenilor, dar nu a celor care se află internați și așteaptă 
să intre într-o operație, sub cuțitul unui doctor, și atunci nu o să 
îndrăznească să spună că nu e bine. Sau să ieșim pe stradă și să 
întrebăm 100 de oameni sau câți doriți dumneavoastră, să vedeți opinia 
reală. După părerea mea, este instituția din subordinea consiliului 
județean care aduce cele mai grave daune de imagine consiliului 
județean. Spre comparație, pagina consiliului județean are nota 4,5, iar 
spitalul județean are 2,5. Consider că este absolut necesar să 
impunem criterii pe baza cărora să putem să acordăm aceste 
stimulente. Altfel, risipim banii. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
      Mulțumesc, dar trebuie să vă spun că m-ați întristat puțin, 
când ați spus că nota consiliului județean este 4,5. Asta înseamnă că 
avem de muncit. Dar cred că notarea s-a făcut de la 1 la 5. 
    Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, să trecem la 
vot. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu vreau să vă întreb dacă supuneți la vot amendamentul 
pe care l-am propus? Și mai am încă unul, dacă nu trece acesta. 
     Nistor Laurențiu: 
    Nu este un amendament ceea ce ați spus dumneavoastră 
și nu am cum să-l supun la vot. Domnule secretar? 
    Dan Daniel: 
    Dacă, mi permiteți, amendamentul are o procedură foarte 
clar reglementată în regulamentul de organizare și funcționare. In 
speță, se face în scris. Pe această cauză a noastră ați văzut: consiliu 
de administrație, procedură, impact bugetar, analiză. Aveți mare grijă la 
un amendament, dacă este vădit ilegal! Nici nu putem povesti de 
asemenea lucruri. Nu o putem cataloga nici măcar ca interpelare, în 
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condiția în care nu este fundamentat. Iar pentru viitor, amendamentele 
se fac în scris, intră în analiză la comisii. Se trimit eventual la spital, 
consiliul de administrație analizează, după care se trimite spre noi. 
Trebuie să avem o disciplină, o acuratețe și o legalitate în procedură. 
Pe contract suntem în afara legii 100% și nu vreau să fie un compromis 
pentru nimeni, nici măcar să analizăm sau să discutăm ceea ce nu este 
într-o normă legală. Mulțumesc! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Vă mulțumesc și eu, dar consider că, prin nota de 
fundamentare, domnul manager a cerut stimulente, iar noi, prin ce-am 
propus eu, doar le ceream să facă un regulament pentru a beneficia toți 
salariații de aceste stimulente. 
    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles și sper ca până la următoarea ședință să mai 
progresăm. 
    Acum, domnule secretar, nici în Parlamentul României nu 
se poate interzice cuiva să spună lucruri frumoase, dar nelalocul lor 
pentru ordinea de zi. Asta este! Și în Parlamentul României nu se 
poate interzice nimănui dreptul de a spune ceva, dar trebuie să luăm în 
considerare legalitatea. Așa că niciodată nu o să vă interzic să vă 
spuneți părerea. Așa este bine și așa trebuie să procedăm. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea de 
stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Deva: 
    Domnul Consilier județean Demeter Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul de voturi exprimat la 
acest punct fiind 30. 
    Art.1: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
    S-a aprobat cu 24 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Micula 
Dacian Claudiu, Fekete Zoltan Iosif) și 3 abțineri (Logofătu Daniela 
Maria, Chivu Cristina, Mate Marta); domnul consilier județean Goia 
Marcel Adrian nu și-a exprimat votul. 

Art.2: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
    S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Micula 
Dacian Claudiu, Fekete Zoltan Iosif) și 6 abțineri (Goia Marcel Adrian, 
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Popa Dorin Ioan, Bârea Vasile, Logofătu Daniela Maria, Chivu Cristina, 
Mate Marta) 
    Art.3: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și 8 abțineri (Micula Dacian 
Claudiu, Fekete Zoltan Iosif, Goia Marcel Adrian, Popa Dorin Ioan, 
Bârea Vasile, Logofătu Daniela Maria, Chivu Cristina, Mate Marta) 
   Art.4: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și 8 abțineri abțineri (Micula 
Dacian Claudiu, Fekete Zoltan Iosif, Goia Marcel Adrian, Popa Dorin 
Ioan, Bârea Vasile, Logofătu Daniela Maria, Chivu Cristina, Mate 
Marta) 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Micula Dacian Claudiu, Fekete Zoltan Iosif) și 6 
abțineri (Goia Marcel Adrian, Popa Dorin Ioan, Bârea Vasile, Logofătu 
Daniela Maria, Chivu Cristina, Mate Marta) 
 
 
 
 

XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Montare puțuri și conducte de gaz aferente instalației de colectare a 
gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul 
de management integrat al deșeurilor Bârcea Mare”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
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lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte 
de gaz aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula 
nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul de management integrat al 
deșeurilor Bârcea Mare”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și o 
abținere (Popa Dorin Ioan). 
 
 
 

 
XXIV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea unor 
imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public 
al comunei Totești. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, 
turism. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul 
public al Județului Hunedoara în domeniul public al comunei Totești: 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30 – domnul consilier județean Popa Dorin Ioan nu și-a exprimat 
votul). 
 
 

 
 

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
„Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe anul 2021”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în 
domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 
2021”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30 – domnul consilier județean Gligor Dorin Oliviu nu și-a exprimat 
votul). 
 
 
 
 

XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 
Hunedoara. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
      Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind înființarea Direcţiei 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara prin fuziune prin contopire a Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice cu Agenția de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Hunedoara și aprobarea unor măsuri cu 
caracter administrativ pentru funcționare. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, 
turism. 
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    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Arion Viorel: 
    Aș vrea să semnalez niște aspecte legate de această 
problemă. În primul rând, vreau să le aduc aminte colegilor că instituția 
muzeului județean, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, a fost 
înființată în anul 1880. În data de 25 ianuarie, consiliul de administrație 
al Muzeului Civilizației Dacice și Romane a luat hotărârea să cedeze 
către consiliul local anumite imobile. Legat de această hotărâre, aș dori 
să sesizez faptul că este ilegală, pentru că lipsește avizul consiliului 
științific, așa cum ar fi fost normal. De asemenea, vreau să semnalez 
faptul că în consiliul de administrație al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane există o singură persoană de specialitate, care, de fapt, a și 
votat împotrivă. De asemenea, vreau să semnalez faptul că se încalcă, 
prin adoptarea acestei hotărâri, mai multe legi. Este vorba de Legea 
53/2003 privind Codul Muncii; este vorba de Legea 67/2006 privind 
protecția dreptului salariaților la opinie și Legea 467/2006, care 
stabilește cadrul general de informare și consultare a angajaților. De 
asemenea, se încalcă contractul colectiv de muncă.  
    Având în vedere că dumneavoastră, domnule președinte, 
ați fost întotdeauna un partener loial al sindicatelor, mă întreb de ce 
această propunere intempestivă, atâta vreme cât compartimentele care 
se contopesc, atât Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a 
județului, cât și Serviciul Public de Administrare a Monumentelor 
Istorice, sunt performante? Știți că am fost în administrația publică 
locală și am fost întotdeauna impresionat de activitatea Agenția de 
Dezvoltare Economico-Socială a județului și am avut surpriza ca, la 
târgurile de turism, să văd că, într-adevăr, castelul de la Hunedoara era 
promovat cu adevărat. Dacă-mi aduc bine aminte, domnul Radu Barb 
conducea această agenție și standul agenției a fost unul pe care toată 
lumea l-a apreciat. Vorbesc de vizitatori.  
    De aceea, nu văd de ce este necesară crearea acestei 
direcții, care încarcă, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct 
de vedere al personalului, consiliul județean. Când toată lumea 
vorbește de debirocratizare, noi facem birocratizare. Atât am avut de 
spus, mulțumesc. 
    Avram Costel: 
    Domnule consilier județean, aveți dreptate, muzeul și-a 
început activitatea în anul 1880. Și va mai funcționa în 100-200 de ani 
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de aici înainte. Nu are nici o legătură, domnule Arion, decât faptul că 
astăzi vreți să vă auziți din nou sau să vă vedeți în fața camerelor de 
luat vederi. Știați că nu are nici o legătură faptul că luăm niște bunuri 
care sunt în administrarea muzeului. Luând aceste bunuri din 
administrarea muzeului, nu avem nevoie de nici un aviz. Ele se iau în 
oglindă: nu s-au dat cu aviz, nu se iau cu aviz. Nu are nici o legătură cu 
funcționarea în continuare a muzeului. Muzeul va funcționa mult și bine 
de acum înainte. Scopul activității muzeului este de cercetare. Nu știu 
dacă muzeul poate cerceta cântecele lui Drăgan Munteanu, sau cum a 
mers Aurel Vlaicu, sau ce a făcut Avram Iancu. Are cu totul și cu totul 
alt obiect de activitate. 
    Vrem să facem o direcție de dezvoltare a județului, o 
direcție de promovare a județului Hunedoara. Eu cred aici, aceste 
monumente care s-au dat muzeului în momentul când noi nu aveam o 
asemenea instituție, este bine să vină aici și, împreună, să facem tot 
ceea ce trebuie pentru dezvoltarea județului Hunedoara. Mai mult, ați 
văzut și v-am spus și ieri, la această direcție nu se suplimentează nici 
un post. Iar cei care vin de la muzeu… vine casa lui Avram Iancu, vine 
și personalul de acolo, sau de la Aurel Vlaicu, sau de la Drăgan 
Munteanu.  
    Ieri am avut o discuție cu liderul de sindicat, cu toate că 
liderul de sindicat a participat la acel consiliu de administrație, unde nu 
a spus absolut nimic. M-am întâlnit cu el și cu trei sindicaliști, iar pe ei îi 
interesează ca muzeul să funcționeze în continuare și va funcționa. 
Sigur că, așa cum vă spuneam și ieri, consiliul județean, prin 
conducerea executivă actuală, stabilește strategia de dezvoltare a 
județului, împreună cu legislativul consiliului județean, iar majoritatea își 
va spune cuvântul. V-am spus și ieri, cred că și domnul președinte vă 
va spune, din 2024 e posibil ca dumneavoastră, dacă veți câștiga ceva, 
să schimbați strategia. Deocamdată, e datoria majorității din consiliul 
județean să facă această strategie.  
    Țambă Alin Adam: 
    Eu, la fel ca și în ședința de comisie nr.6 de ieri, o să vă 
supun atenției problema oportunității. Cred că trebuie să vedem puțin 
mai departe de acest proiect de hotărâre și să reușim să înțelegem tot 
ceea ce județul Hunedoara are de oferit României și nu doar României, 
în sensul turismului. Eu cred cu tărie că turismul este, probabil, cea mai 
importantă ramură economică care poate dezvolta județul Hunedoara, 
turismul incluzând toate ramurile sale, inclusiv agroturismul și așa mai 
departe.  
    Ce a încercat să facă domnul președinte Nistor este o 
reformă. Eu vin și vă spun că, deși sunt tânăr, sunt absolventul 
facultății de istorie și port să vă spun un singur lucru: să știți că în 
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istorie reformele nu au fost primite cu brațele deschise, dar de reforme 
a fost nevoie. Pe lângă asta, vreau să vă prezint oportunitatea creării 
unei astfel de direcții generale. Cred că este pentru prima dată când 
cuvântul turism apare în titulatura unui serviciu subordonat consiliului 
județean. Eu nu pot să fiu decât mândru că fac parte din acest consiliu 
județean care, pentru prima dată, își propune ad literam să rezolve și 
să dezvolte turismul hunedorean. Din cauza asta sper să reușim să 
trecem peste orgoliile politice, iar din punct de vedere al oportunității, 
să oferim o unanimitate acestui proiect de hotărâre, este o șansă 
deosebită de a reuși să ne promovăm nu doar obiectivele istorice, ci 
inclusiv să încercăm să sporim nivelul de trai al hunedorenilor. Pentru 
că, dragi colegi, din păcate, avem în acest județ zone monoindustriale, 
unde turismul este sau ar putea deveni în viitor o alternativă reală 
pentru dezvoltarea locuitorilor județului Hunedoara. Din această cauză 
eu fac un apel la dumneavoastră să vedeți oportunitatea unui astfel de 
proiect și să fim împreună, indiferent de coloratura politică, parteneri în 
punerea în practică a unei direcții generale de care județul Hunedoara 
are nevoie. Mulțumesc. 
    Bârea Vasile: 
    S-a discutat ieri, în ședința comisiei de specialitate nr.6, 
această problemă. După ce s-a discutat, m-am informat mai bine 
asupra acestei dorințe de a se crea o nouă entitate la nivelul consiliului 
județean. Eu îmi puneam speranța că, prin această entitate sau prin 
ceea ce se creează, se vor putea promova sau se vor putea reabilita 
mai multe monumente istorice care se găsesc în nordul județului 
Hunedoara, în Țara Zarandului. Cunosc o sumedenie din ele, pentru că 
sunt membru al Asociației Cultul Eroilor Regina Maria și al Societății 
Cultural-Patriotice Avram Iancu și sunt multe care trebuie reabilitate și 
puse în evidență. 
    Eu credeam că această dorință a inițiatorului de a forma 
această entitate la nivelul Consiliului Județean Hunedoara vrea să 
promoveze, într-adevăr, turismul la nivelul județului Hunedoara, dar mă 
gândesc că mai mult dorește să promoveze anumiți oameni în noua 
structură. De aceea, eu cred că ar fi bine să analizăm oportunitatea, 
deocamdată, să nu ne pripim, pentru că  - așa cum spunea și domnul 
Arion - sunt multe lucruri neclare, sau chiar ilegale.  
    Stau și mă gândesc că noua structură nu are nici un 
component sau nici un specialist în anumite domenii, pentru a putea să 
conserve și pentru a putea întreține acele obiecte de patrimoniu. De 
asemenea, stau și mă gândesc și cred că nu aveți avizul comisiei de la 
Ministerul Culturii, pentru ca noua structură să poată să preia anumite 
obiecte de valoare și anumite obiecte de patrimoniu de la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane. Și, de asemenea, stau și mă gândesc: 
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dacă tu ai doi pui, ca să spun așa, ai Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane, care doar puțin mai trebuia să fie sprijinit și promova să fie 
foarte recunoscut la nivel național, de ce să-l slăbești tu și pe acela și 
să formezi altceva, care nu știi cum va merge?  
    Eu tare aș vrea să știu și să aflu anul viitor cam care ar fi 
performanțele noii structuri, în cazul că s-ar aproba astăzi înființarea 
ei? Mă tem că eficiența nu va fi atât de mare și cred că se va regreta la 
un moment dat că s-a făcut acest pas - mi se pare mie - un pic pripit. 
Mulțumesc. 
    Chivu Cristina: 
    La punctul anterior la care am vorbit, m-ați certat că nu sunt 
medic. La punctul acesta, vreau să vă spun că sunt istoric arheolog. 
Am o singură întrebare: în această organigramă de 33 de posturi este 
un singur muzeograf, care are studii în domeniu. Nu este istoric, nu 
este restaurator, nu este nimic. Oare este OK?   
    Nistor Laurențiu: 
    Dragi colegi, chiar dacă ceri popularitate, la televiziune se 
face foarte bine. Dar atenție, vă previn că vă puteți face, în același 
timp, și de minune, că nu cunoașteți problema în discuție. Vă spun  
răspicat, să ne audă județul Hunedoara, că noi nu luăm muzeul din 
Deva; muzeul județean nu-l desființăm. Încă 500.000 de ani rămâne 
muzeul din Deva, care este al județului. Vă pun o întrebare, domnilor 
consilieri care ați ridicat problema asta, poate unii care sunteți pentru 
prima dată pe un scaun de consilier județean: dacă în ultimii 15 ani ați 
auzit de Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului că a 
făcut un singur proiect prin care să atragă fonduri europene sau să 
dezvoltăm economic ceva? Greșiți total. 
    Această agenție, pe care noi astăzi dorim s-o înființăm … 
Fac o paranteză: nu este din dorința președintelui; președintele, dacă 
inițiază ceva, consideră că este legal să vină în ajutorul județului și nu 
este dorința de a face ceva. Și îmi pare rău că nu v-ați documentat 
despre ce spuneți cu atâta nonșalanță la microfonul ședinței: că cine 
știe pe cine vreau să angajăm politic aici. Vă înșelați, domnilor consilieri 
care credeți așa ceva. Nu facem altceva decât această agenție să se 
ocupe exact de problemele ei și nu de problema economică de care n-
a știut să se ocupe sau de problema de scriere de proiecte și de 
atragerea de fonduri europene. 
    Doi: cu această agenție nu facem altceva decât să unificăm 
laolaltă, să fie bine administrată. Scoatem partea economică, care vine 
în altă parte, cu alți oameni, care trebuie să știe să se ocupe de partea 
economică, de scrierea de proiecte, de atragerea de fonduri europene. 
Sunt 33 de locuri și nici un loc nu este vacant. Oamenii care sunt pe 
locurile respective vin aici, la agenția aceasta. Sigur că visul 
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dumneavoastră v-a dus prea departe. E bine, dar să nu visăm 
nerealități!  
    Poate că ați auzit că ne-am zbătut foarte tare – în special 
parlamentarii PSD - și am întâmpinat foarte multe greutăți din partea 
comisiei  - condusă de un președinte PNL - din Parlamentul României, 
care nu voia să ne dea în administrare cetățile dacice. Județul 
Hunedoara a demonstrat – unicul din țară! – că, odată cu preluarea 
cetății Sarmizegetusa, ne-am ocupat foarte bine de ea. Nu numai de 
când e Nistor, dar și pe vremea când PNL conducea, s-au făcut lucruri 
extraordinar de bune. S-a făcut drumul de acces, sus este întreținută 
așa cum trebuie, nu mai găsim sute de gropi săpate în arealul cetății, 
ceea ce este bine. De ce? Pentru că este în administrarea județului și 
este păzită. Asta este important. Poate că ați auzit și dumneavoastră, 
pentru că nu e un secret. 
    În momentul în care noi, consiliul județean, vom prelua cu 
adevărat cetățile dacice, atunci este automat că preluăm o activitate 
nouă. Preluând o activitate nouă, nu poți s-o preiei fără oameni. Și 
atunci, este necesar să încadrăm oameni noi. Atunci da, dar nu acum. 
În momentul în care preluăm cetățile dacice. Este vorba, după cum 
spuneau Ministerul Culturii, Ministerul Administrației și Ministerul 
Dezvoltării, de vreo 33 de oameni. Acești oameni nu pot fi luați din 
structura mare a județului. Noi avem astăzi un număr stabilit de 
minister, în care trebuie să ne încadrăm, nu avem voie să-l depășim. 
Preluând o activitate nouă, administrarea cetăților dacice, e normal să-
ți dea ministerul și locuri să face această activitate. Dar actualmente nu 
creăm nici un post.  
    Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să promovăm 
județul Hunedoara, într-adevăr să fie cunoscut peste hotare. La ora 
actuală, județul Hunedoara nu prea este promovat. Îi dau dreptate 
domnului consilier Arion, când spune că trebuie să promovăm județul. 
Și această direcție pe care dorim s-o înființăm acum, tocmai de aceea 
o facem, ca să promovăm județul.  
    Vă mai întreb, domnilor consilieri, poate că sunt printre 
dumneavoastră unii mai noi: ați auzit de Castelul Nopcsa?  Unii da, unii 
nu. Vreau să vă informez că cel care vă vorbește s-a zbătut foarte mult 
pentru acest castel și a adus în județul Hunedoara 90 miliarde lei. 
Astăzi, Castelul Nopcsa este cam 80% terminat și v-aș ruga să mergeți 
să vedeți și dumneavoastră. Și atunci m-aș bucura eu, când 
dumneavoastră – din stânga, din dreapta, din mijloc sau de unde 
sunteți așezați pe scaune – veniți cu proiecte și cu propuneri despre ce 
utilitate să-i dăm acestui castel. Este al nostru, al consiliului județean. 
Investim în el 90 miliarde, dar ce utilitate îi dăm? M-aș bucura cel mai 
mult să veniți fiecare cu propuneri. Fiindcă acest castel se spune că 
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avea și un parc al trandafirilor, unde își bea cafeaua în fiecare 
dimineață. Am putea merge până acolo încât să înființăm și acest parc 
al trandafirilor. 
    Ați spus că, prin înființarea acestei direcții, încărcăm 
financiar consiliul județean. Nu este altceva decât o minciună. Păi cum 
să încarc financiar cu ceva, când eu iau omul acela și-l mut dincoace 
cu salariu cu tor? Are salariu, nu-i dau bani de salariu, nu-i dau nimic. 
Iar când ministerele de resort ne vor da cele 33 de locuri, ne vor aproba 
și banii pentru oamenii aceia. Și vă mai informez că muzeul din Deva 
nu se autofinanțează. Muzeul din Deva este finanțat tot de consiliul 
județean. 
    Și mă bucur domnule consilier Arion că mă asimilezi cu 
liderii de sindicat. Dar vreau să fac o precizare, să te informez că 
diferența între mine și ei este că eu am fost președinte de sindicat, ei 
sunt lideri de sindicat. E o diferență enormă în ce privește problemele 
cu care ne ocupăm fiecare. Pentru mine e o mândrie că am fost și asta. 
Ca atare, noi le dăm importanță deosebită sindicatelor, liderilor, și 
purtăm discuții cu ei. Dar, când vezi că vine unul și-ți spune numai 
aberații, când vezi că reclamă pe unul de la Orăștie cu nu știu ce 
problemă, când vezi că vine și reclamă județul cu nu știu ce problemă, 
nu mi se pare bine.  
    Vă mai informez că prin tot prin hotărâre, ce va fi supusă și 
votului dumneavoastră, vrem să preluăm Mina Petrila. Nu de dragul de 
a o prelua, ci de dragul de a face ceva pentru Mina Petrila. Nu să 
dezvoltăm mineritul, dragi consilieri. Mina Petrila este închisă, dar 
putem ca o parte din mină să o transformăm în muzeu, o parte putem 
să o transformăm într-un loc unde să poți bea o cafea, când vizitezi 
mina. Dar putem să creăm un parc industrial în toată zona Minei 
Petrila, încât să dezvoltăm o activitate economică în Petrila, în mod 
deosebit. Așa trebuie să o privim și nu doar că, dacă facem ceva, este 
politic. Dacă transformăm totul pe linie politică, pot să vă spun că patru 
ani de zile o să ne certăm între noi și care-i rezultatul?  
    Eu sunt convins că vă veți mai gândi și dumneavoastră la 
treaba asta, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți vota acest 
proiect. Puteți să verificați, puteți să-i puneți întrebări și domnului 
secretar, puteți să-i puneți întrebări doamnei director economic, dar nu 
împovărăm financiar consiliul județean prin înființarea acestei direcții.  
    Sigur că partea economică, de scriere de proiecte, de 
atragere de fonduri europene nu trebuie să o uităm. Și până sunt eu în 
fruntea consiliului județean, nu pot să accept să nu atragem fonduri, să 
nu scriem proiecte. Cine crede că doar pe fonduri proprii ale consiliului 
județean sau pe fonduri guvernamentale putem să dezvoltăm județul, 
se înșeală, stimați colegi. Noi trebuie să facem așa ca să atragem cât 
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mai multe proiecte pe bani europeni și atunci putem să ne lăudăm că, 
într-adevăr, dezvoltăm județul. 
    Popa Ioan Dorin: 
    Domnule președinte, eu nu sunt nici medic, nici istoric, nu 
sunt nici prima dată pe scaunul de consilier județean, nici nu vreau să-
mi fac popularitate, vă rog să mă credeți! Dar vreau să pun o întrebare 
tehnică domnului secretar general. S-a invocat că ar fi nevoie de un 
aviz de la Comisia de cultură de la minister și vreau să întreb dacă 
este, într-adevăr, nevoie de acel aviz, ca să votăm în cunoștință de 
cauză. Sau nu este nevoie de el? 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, de aici se vede că ați mai lucrat în 
administrație. Nu vreau să vă flatez, dar se vede. Asta înseamnă o 
abordare corectă și e bine s-o știți. Poftiți, domnule secretar! 
  Dan Daniel: 
    Așa cum ați văzut în proiectul de hotărâre, se contopesc 
două entități, două direcții, și se face o direcție unică. Nu umblăm la 
structura muzeului, nu face obiectul hotărârii, nu discutăm de muzeu. 
Cele două entități se unesc și preluăm o casă memorial pe care am 
dat-o în administrare muzeului, dar care nu au legătură cu structura 
muzeului. În condiția aceasta nu se ia aviz și nu e necesar nici un aviz 
ca să luăm o casă memorială de acolo, că nu umblăm la structura 
muzeului. Când vom modifica organigrama, statul de funcții și 
regulamentul de organizare și funcționare a muzeului, atunci vom avea 
nevoie de un aviz. Este total altceva decât ceea ce discutăm și 
supunem votului dumneavoastră astăzi. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Și eu și cred că și domnul general Bârea ne-am dori să fie 
cuprinsă în activitatea asta și casa lui Crișan de la Ribița. Nu putem să 
o luăm, dragi colegi, decât dacă facem un parteneriat cu comuna 
Ribița. Casa Crișan este a lor și au câștigat proiecte europene pentru 
renovarea casei. Doar așa am putea să o preluăm, altfel am încălca 
legea. Vă rog să mă credeți că am analizat cu mare atenție această 
problemă. Cele patru cetăți pentru care ne zbatem acum să le preluăm 
– încă nu am semnat protocolul de predare-primire cu Ministerul 
Culturii – dacă ați merge să vedeți cum arată acele cetăți și să faceți o 
comparație cu Sarmizegetusa, care este în administrarea noastră de 
vreo 5-6 ani, ați zice: da, are dreptate Nistor. De asta vă rog, pentru tot 
binele județului, să venim toți consilierii județeni împreună și să găsim 
soluția și pentru Castelul Nopcsa. Fiindcă acel castel va fi o mândrie a 
zonei, atunci când va fi terminat, și trebuie să-i găsim și o utilitate.  
    Mai mult, vreau să vă această direcție nu ia exponate de la 
muzeu. Este o diferență ca între cer și pământ față de Muzeul 
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Civilizației Dacice de la Orăștie. Și vă rog foarte mult să vă 
documentați. N-aș vrea să spun că m-am implicat, dar vă spun așa, 
pentru cultura dumneavoastră, a unora, că în 2016, când s-a organizat 
un festival, Oița de la Orăștioara, urcându-mă și pe mine pe scenă, ca 
un demnitar al Statului Român, stând de vorbă în prealabil luni de zile 
cu toți oamenii, le-am spus că doresc ca Muzeul Civilizației Dacice să 
fie la Orăștie. Nu poate fi în Deva, sau în Hunedoara, sau în Valea 
Jiului. Etnogeneza poporului român nu putem să o mutăm noi; istoria 
ne vorbește.  
    Iată că după atâția ani după 2016, suntem azi, dragi colegi, 
în situația în care avem proiect pe fonduri europene, împreună cu 
Primăria Municipiului Orăștie - și vreau să mulțumesc pe această cale 
primarului Bălan, fiindcă împreună cu ei suntem parteneri - și este un 
proiect de aproximativ 5 milioane de euro. Exponatele care vor fi 
expuse acolo … aici este vorba de altceva. Să vedem de unde găsim: 
din țară, din Orăștie, de unde găsim, care efectiv se pretează să fie 
acolo. Nicidecum nu luăm noi exponatele de la muzeu. Și să vă mai 
spun ceva: la ora actuală este trist pentru noi, pentru consiliul județean, 
că nu au unde să le mai țină și trebuie să găsim și soluția asta. Este 
trist că azi discutăm că luăm exponatele. Nu le luăm, dar trebuie să 
găsim o soluție, ce facem cu cele care există astăzi și nu mai au unde 
să le țină. Le țin prin subsoluri, în locuri improvizate și s-ar  putea ca 
istoria să ne judece, dacă nu facem corect ce facem.  
    Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care m-ați ascultat. Sunt 
convins că, lăsând politica la o parte, toți ne zbatem pentru ceva bun 
pentru județul Hunedoara. Sigur, dacă m-ați prinde cu ceva, că fac 
ceva politic cu cele 33 de locuri care sunt acolo, că le încărcăm cu 
ceva, atunci da. Celelalte locuri pe care le vom primi - poate nu 33, 
poate că Ministerul Culturii spune că nu ne poate da atâtea – acele 
locuri nu se taie din locurile totale pe care le are consiliul județean: 
funcționarii publici și contractualii pe care îi avem azi. Ele vor fi în plus, 
datorită faptului că vom prelua o activitate în plus la consiliul județean. 
Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. 
    Țambă Alin Adam: 
    Din punct de vedere legal, având semnătura secretarului 
general al județului, proiectul este legal și mi-aș dori să ducem discuția 
pe partea cealaltă, atâta timp cât este un aviz de legalitate. Problema 
este de oportunitate, dacă acest consiliu județean își dorește sau nu 
dezvoltarea turismului. Mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 
    Singurul lucru pe care îl regret este acea notă de 4.5. De 
asta vă spun că trebuie să îmbunătățim activitatea. Să lăsăm la o parte, 
cel puțin pentru moment, politica și mi-aș dori ca - și o parte și cealaltă 
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– să veniți cu proiecte prin care să sprijinim județul Hunedoara. Să 
veniți cu proiecte, dragi colegi, de exemplu pentru Drumul Regelui, prin 
care unim două județe: Arad și Hunedoara. Hai să-l facem! Mai este un 
drum – ar fi extraordinar, dacă l-am putea face – prin care unim 
Bulzești cu Alba Iulia. Văd că domnul general mă aprobă. Acestea 
trebuie să fie proiectele noastre pentru care să ne zbatem. Și dacă toți 
avem același țel, sunt convins că lumea ne va aprecia, iar domnul 
consilier Fekete va constata pe facebook sau pe ce s-a uitat, că crește 
și nota județului.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind înființarea Direcţiei Generale 
de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului 
Hunedoara prin fuziune prin contopire a Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice cu Agenția de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Hunedoara și aprobarea unor măsuri cu 
caracter administrativ pentru funcționare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Bârea Vasile, Logofătu Daniela Maria, Chivu Cristina, 
Mate Marta, Fekete Zoltan Iosif) și 7 abțineri (Goia Marcel Adrian, Popa 
Dorin Ioan, Micula Dacian Claudiu, Muzsic Robert Eugen, Arion Viorel, 
Coltescu Marin, Gligor Dorin Oliviu). 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
    PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor   
        SECRETAR GENERAL 
           AL JUDEȚULUI, 
         Daniel Dan 
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