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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată 

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 15 septembrie 2021 
 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.341/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 15 
septembrie 2021, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții  Consiliului Județean Hunedoara; 
Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru 
Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, 
Goia Marcel Adrian, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu 
Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Muzsic Robert 
Eugen, Pârvuța Gabriel Ionuț, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian; 
Cordunianu Eugenia Nicoleta – pentru secretarul general al județului.  
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Arion Viorel, 
Bălănesc Doinița Maria, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin Oliviu, 
Hirghiduș Ion, Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan. 
    Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
     Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 25 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (26), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 



2 
 

   Cordunianu Eugenia Nicoleta: 
    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 9 septembrie 2021: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
 
 
 
 

x 
     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 

1. 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 2021 – 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  
al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” 
Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva 
pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 
2021-2022; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul 
şcolar 2021-2022; 

6. 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 financiar-contabil la 
Spitalul Județean de Urgență Deva; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și 
Clubul Sportiv Hunedoara în vederea realizării în comun a 
evenimentului de interes județean ”Meciul de fotbal din 
șaisprezecimile Cupei României între CS Hunedoara și 
FCSB”. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi propus: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (27). 
    Cordunianu Eugenia Nicoleta: 
    Vă informăm că 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 a cazurilor în care sunt formulate amendamente. 
 
 
 
 

I. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
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Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 
pentru anul şcolar 2021 – 2022: 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, art.1 se va adopta prin vot secret. Vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara! Am înțeles de la 
comisii, că orientarea dumneavoastră a fost pentru persoane din 
aparatul de specialitate al consiliului județean. Să nu spună cineva că 
sunt numiri politice sau de rubedenii. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    La CJRAE noi propunem aceeași persoană care a fost 
desemnată și anul trecut: doamna Liță Daniela, consilier în cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean.  
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, să fie 
consemnată în buletinul de vot propunerea domnului Ștaier! 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a prezenta rezultatul votării. 
    Doamna Cordunianu Nicoleta prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votării, din care rezultă că, din 26 voturi valabil 
exprimate, pentru doamna Liță Daniela au fost exprimate 26 de voturi.  
    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 (26) 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

II. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
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administrație  al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf 
Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al  
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara 
pentru anul şcolar 2021 – 2022: 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, art.1 se va adopta prin vot secret. Vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanți ai 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, la această școală noi propunem două 
persoane din cadrul aparatului propriu al consiliului județean: Izele 
Larisa și Palaghia Georgeta, aceleași persoane care au fost 
desemnate și anul trecut.  
    Nistor Laurențiu: 
    Mai ales că este și muncă neretribuită. Dacă nu mai sunt 
alte propuneri, vă rog să consemnați propunerile formulate în buletinele 
de vot! 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a prezenta rezultatul votării. 
    Doamna Cordunianu Nicoleta prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate valabil 26 
voturi, din care doamna Izele Larisa a întrunit 26 voturi, iar doamna 
Palaghia Georgeta 25 voturi.  
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
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- Abţineri ? 
    S-a adoptat cu unanimitate de voturi (26) 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

III. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” 
Deva pentru anul şcolar 2021 – 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 
2021 – 2022: 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, art.1 se va adopta prin vot secret. Vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în 
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir 
Hurmuzescu” Deva! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Pentru acest liceu, o propunem pe doamna profesor 
Hurgoiu Luminița, aceeași persoană care a fost desemnată și pentru 
anul școlar precedent. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc! Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă 
rog să fie completate buletinele de vot 
   După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a prezenta rezultatul votării. 
    Doamna Cordunianu Nicoleta prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate valabil 26 
voturi, din care 26 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 (26) 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

IV. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul 
şcolar 2021-2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2021-2022: 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, art.1 se va adopta prin vot secret. Vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în 
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    La Școala Gimnazială IG Duca o propunem pe doamna 
Petrescu Florentina, aceeași persoană care a fost desemnată și pentru 
anul trecut. 
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    Nistor Laurențiu: 
    E bine că își continuă activitatea, pentru că au experiență. 
Vă mulțumesc!  Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă rog să 
fie completate buletinele de vot 
   După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a prezenta rezultatul votării. 
    Doamna Cordunianu Nicoleta prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate valabil 26 
voturi, din care 26 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 (26) 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

V. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru 
anul şcolar 2021-2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2021-2022: 
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    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, art.1 se va adopta prin vot secret. Vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în 
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” 
Petroșani. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Și aici avem aceeași propunere ca și anul trecut, o 
persoană care s-a implicat: domnul Ionică Cristian Andrei. 
  Nistor Laurențiu: 
    Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă rog să fie 
consemnată în buletinele de vot propunerea domnului consilier Ștaier! 
  După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a prezenta rezultatul votării. 
    Doamna Cordunianu Nicoleta prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate valabil 26 
voturi, din care 26 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 (26) 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

VI. 
 
    Se prezintă proiectul 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 financiar-contabil la Spitalul Județean de 
Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
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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 desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de 
director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 24. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, primele două articole se vor adopta prin 
vot secret. La art.1, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
reprezentant în comisia de concurs/examen! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    În comisia de concurs îl propunem ca reprezentant pe 
domnul doctor Toncean Blaga Tudor Bogdan, specialist în cadrul 
aparatului propriu al consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Să se consemneze în buletinele de vot! 
   După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a prezenta rezultatul votării. 
    Doamna Cordunianu Nicoleta prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate valabil 24 
voturi, din care 24 pentru domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Nistor Laurențiu: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
reprezentant în și în comisia de soluționare a contestațiilor! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    În comisia de soluționare a contestațiilor o propunem pe 
doamna Mătușa Neli, de asemenea consilier în compartimentul de 
specialitate din aparatul propriu al consiliului județean.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Deci ambele propuneri au fost din cadrul 
compartimentului de specialitate al consiliului județean, oameni cu 
vechime, oameni care se pricep, eu îi apreciez și cred că și 
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dumneavoastră la fel, prin votul dumneavoastră. Dacă mai sunt și alte 
propuneri? Nu mai sunt. Să se consemneze în  buletinul de vot 
propunerea domnului Ștaier! 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului, 
pentru a prezenta rezultatul votării. 
    Doamna Cordunianu Nicoleta prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate valabil 24 
voturi, din care 24 pentru doamna Mătușa Neli. 
    Astfel a fost adoptat 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 (24). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

VII. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Clubul 
Sportiv Hunedoara în vederea realizării în comun a evenimentului de 
interes județean ”Meciul de fotbal din șaisprezecimile Cupei României 
între CS Hunedoara și FCSB”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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. 
    Domnul consilier județean Ștaier Ioan Dumitru prezintă 
avizul Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare 
regională și fonduri europene.   
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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 aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Clubul 
Sportiv Hunedoara în vederea realizării în comun a evenimentului de 
interes județean ”Meciul de fotbal din șaisprezecimile Cupei României 
între CS Hunedoara și FCSB”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
    Nistor Laurențiu: 
    Vreau să vă spun, stimați consilieri, că vă mulțumesc din 
suflet pentru votul dumneavoastră. Cred că era posibil să ne facem și 
de minune, că o dată se întâmplă la câțiva ani de zile ca o echipă din 
ligă inferioară să joace în șaisprezecimile Cupei României la fotbal cu o 
echipă de liga întâi. Nu-i nici un secret, televiziunile au dreptul, prin 
contractul pe care l-au făcut cu Federația Română de fotbal, și ne-au 
impus ca meciul să se joace la ora 21,00 seara. Așa că suntem obligați 
să asigurăm nocturnă. Nocturna nu poți să o asiguri cu un bec ținut în 
mână de cineva, vă dați seama și dumneavoastră. Și atunci, dacă 
consiliul județean nu venea cu acest sprijin, eram nevoiți ca meciul să 
se desfășoare la Arad, la Sibiu sau la Târgu Jiu. Cred că era rușinea 
județului ca să nu facem acest lucru. Este mândria noastră, a județului, 
că am reușit ca această echipă să ajungă până aici. Să le urăm succes 
și mai departe!  
      V-aș ruga și mi-ar face plăcere dacă toți consilierii județeni 
puteți și putem să mergem la meciul cu Steaua. Fiecare grup de 
consilieri, prin reprezentantul grupului, să facă o listă cu cine dorește să 
meargă la meci, ca să vă iau invitații la fiecare. Este corect așa, să 
mergem cât putem mai mulți. Vom intra la tribuna oficială, tribuna cea 
mică. Fiind seară, nici nu bate soarele ca în timpul zilei. Se poate intra 
cu mașina până acolo. Dar vă rog să am cât mai repede listele cu cei 
care doriți să mergeți la meci, ca să vă pot face rost de câte o invitație 
pentru fiecare consilier județean.  
    Bădin Ion: 
    Îmi permiteți, domnule președinte, să adaug ceva? Atenție: 
vor trebui respectate măsurile sanitare pentru intrarea în stadion. Ori 
vaccinat, ori trecut prin boală, ori test rapid care e valabil 48 de ore.  
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    Nistor Laurențiu: 
    Da, e bine să respectăm aceste măsuri: test rapid sau, care 
doriți, puteți să vă faceți PCR. Eu, de exemplu, vreau să-mi fac un 
PCR. Mi-am făcut și analize, să văd dacă pot face vaccinul. Până acum 
nu l-am făcut, pentru că domnul doctor îmi spune că mai întâi trebuie 
să scap de niște anticorpi și abia pe urmă să-l fac.  
    Al doilea lucru pe care v-aș ruga: în data de 23 septembrie, 
vă rog din suflet să participăm cu toții la inaugurarea terminării lucrărilor 
de la drumul spre Parâng. Este un drum de interes județean 
extraordinar de mare și nu numai județean. Dacă se face pârtia ca 
lumea, o să fie și oameni din alte părți care vin să schieze acolo. Este 
un drum care, într-adevăr, s-a făcut – pot spune și vă spun fără teama 
de a greși – la nivel european. Pe unde treceau pârtiile de schi, acum 
sunt două tuneluri; mașinile trec prin tunel, iar pe deasupra tunelului 
este pârtia de schi. Este un lucru extraordinară. Și v-aș ruga – fiindcă și 
dumneavoastră, consilierii județeni, ați fost cei care ați aprobat lucrările, 
ne-am zbătut pentru treaba asta – să fim cu toții acolo. Nu vă faceți 
probleme de mașini! Vreau să asigurăm mașini, dar pentru asta trebuie 
să știu foarte clar câți dintre dumneavoastră participă. Domnule Ștaier, 
cu fiecare lider de grup luați legătura. Vreau să asigurăm noi 
transportul pentru că acolo, sus, vrea președintele să dea o țuică. Și 
atunci ce rost are să mergem cu mașinile? Și asta e valabil și pentru 
presă, pentru ă o să invităm toată presa. Eu zic că este păcat să nu 
mergem acolo toți. Suntem colegi în consiliul județean, toată lumea am 
participat, eu unul nu consider că m-am implicat eu mai mult sau altul 
mai puțin. Eu spun Consiliul Județean Hunedoara și aici intră toți 
consilierii, președintele, vicepreședinții, secretar și toată lumea. Este un 
gest pe care cred că și lumea l-ar vedea - pentru că o să vină și 
televiziunile acolo – județul ar vedea că, într-adevăr, pe noi, pe 
consilierii județeni, pe mine, ca președinte, ne interesează asemenea 
lucruri.  
    Vă mai spun așa, la nivel de bârfă, ce fac unii. Nu-i duce 
mintea. Știți bine că s-a aprobat și s-a dat startul de începere la 
Culoarul de nord. Culoarul Mureș Nord nu este făcut pentru psd-iști, 
pnl-iști sau nu știu ce. Și sunt niște nesimțiți, că nu le pot spune 
altcumva,  niște nesimțiți - din păcate au și funcții mari! – care spun că 
Culoarul de nord este făcut pentru că-i PSD. Cât pot fi de tâmpiți? Acel 
culoar este făcut pe fonduri europene atrase de către consiliul 
județean. Pleacă de la o comună pnl-istă, din Ilia, trece prin Șoimuș, pe 
la mine; oi fi eu psd-ist din Bejan, dar primaru-i pnl-ist! Și lansează la 
oameni ideea că … Am și primit de la un individ un mesaj, îl țin aici, să 
i-l arăt odată la televiziune: „sper că alte proiecte europene nu se fac 
numai în comune psd-iste!”. Cât pot fi de cretini asemenea oameni?  
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    Îi rog pe consilierii mei, poate și pe consilierii județeni, să 
luați o poziție foarte clară față de ceea ce scrie în presă, unii oameni de 
presă, „oameni de bine”, că nu pot zice de presă. Presa eu o consider 
liberă, independentă, nesupusă politic atât timp până nu-ți trage preșul 
de sub picioare un primar. Când îți trage preșul de sub picioare un 
primar, normal că nu mai poți fi o presă independentă, ci o presă 
slugarnică. Eu nu voi accepta niciodată ca la consiliul județean să 
avem presă care să scrie ce vrem noi, nu? Să scrie realitatea! Domnule 
Hăulică, să vedeți că a apărut în presă că acest Culoar Mureș Nord 
este făcut pentru PSD. Cât poți să fi de cretin tu, ca ziarist, și tu, ca om 
politic în județul Hunedoara, să spui asemenea lucru? Nu facem 
altceva, decât băgăm vrajbă între oameni, dragii mei! Băgăm vrajbă 
între oamenii din județul Hunedoara.  
    Acel drum este de pe vremea dacilor pe aici, nu l-am 
înființat noi. Dacă ne-am zbătut ca acest culoar să-l prindem pe fonduri 
europene și am prins fondurile europene, nu-i păcat să nu-l facem? Nu 
este pentru PSD sau pentru altcineva; este pentru tot județul 
Hunedoara, care circulă de la Ilia până la Balșa, până sus în stațiunea 
Geoagiu și atenție! până la limita cu județul Alba, la Homorod. Cei de la 
Alba vin și ei încoace, spre noi, și va fi un lucru foarte frumos. Se 
lucrează foarte bine. O firmă merge mai încet: Strabag parcă. Dar ei au 
putere foarte mare și când îi dau drumul … Dar nu voi accepta să nu-i 
dea drumul foarte repede, că ne judecă la un moment dat și după 
valoarea fondurilor europene atrase. Cele trei firme, care au câștigat 
cele trei tronsoane, spun că nu vor nici avans, că fac pe banii lor, iar 
când iau banii să-i ia pe toți odată. Nu știu dacă e bine, dacă e corect, 
dar eu zic să-i forțăm să își ia și avansul, așa cum scrie legea, fiindcă 
altfel nu putem să raportăm că am atras fondurile europene. Și pe de 
altă parte, dacă ei lucrează, dar nu cer bani, noi apărem că nu am atras 
fonduri europene. Există graficul de rambursare și apare că nu am 
atras fonduri europene din prostia noastră, ceea ce nu este legal și nu 
este corect. O să discut cu cei de la tehnic, cu cei de la investiții, să-i 
obligăm ca lucrările făcute să fie recepționate, facturate și să atragă 
fondurile europene, fiindcă Regiunea Vest ne spune: faceți actele, să 
vă dăm banii! Perioada de execuție mi se pare că-i 24 de luni. 
    Mă mir de ce nu scriu acei cretini - nu poți să-i numești altfel 
-  despre drumul de la Balșa la Curechiu! Acolo nu-i PSD, acolo-i PNL! 
Dar Nistor nu ține cont în județul Hunedoara: cât voi fi eu președinte, 
cetățeanul nu este psd-ist, pnl-ist sau udmr-ist sau usr-ist sau nu știu 
de care. Cetățeanul este cetățeanul județului Hunedoara. Despre 
drumul de la Balșa la Curechiu se vorbește de 20 de ani. Eu zic 
mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit și am dat și ordinul de începere. 
Acum scandalul mare este de unde să înceapă: de la Balșa spre 
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Curechiu sau de la Curechiu spre Balșa? Măi oameni buni, dacă 
drumul acesta este dat să se termine și are 18 luni termenul de 
finalizare, indiferent de unde începe, acesta se termină! Sunt bani 
pentru el, trebuie să se termine! Nu, că să înceapă de aici, de la 
Curechiu, că aici a fost răscoala! Ceilalți: să înceapă de la Balșa! Dacă 
vreți să vă spun sincer, și eu aș fi de acord să înceapă de la Balșa. 
Pentru că mai e un sat după Balșa, la vreo patru kilometri, care 
aparține de Balșa și care trebuie să vină la centrul de comună. Cei de 
la Curechiu n-au ce căuta la Balșa, la comună, și au timp până facem 
drumul acesta, să se mai odihnească. După ce se va face drumul 
acesta, sunt convins că legătura dintre zona Bradului și Balșa, 
Geoagiu, va fi foarte frumoasă. Dar asta nu mai scrie, că acolo nu mai 
sunt psd-iști. Acolo n-au mai avut curajul să scrie, că erau chiar 
nesimțiți să mai spună așa ceva.  
    Dar să-mi dai tu sms, o personalitate a județului Hunedoara 
– nu vă spun numele, că nu vreau să spun că-i psd-ist sau pnl-ist, nu 
mă interesează cine este – dar să-mi scrii „sper că nu doar în 
comunele psd-iste, cum este Culoarul Mureș Nord”, nu se poate așa 
ceva! Oameni cu funcții de răspundere în cadrul politicii județene să 
creadă așa ceva! Și se mai găsește și o mare ziaristă, cu care cred că 
mergem până la intenția de a ne adresa instanței, fiindcă prea mult ne 
bălăcăresc pentru lucruri care nu sunt adevărate. Domnule, scrie de 
Nistor că este un cretin, scrie de Nistor că face afaceri … Nu, comune 
psd-iste! și mai face și un apropo: de unde se pot băga bani în 
buzunar. Nu-i e rușine! Ca și cum tot ce facem aici sunt bani pe care 
poți să-i bagi în buzunar! Dar atât îi duce mintea. Este un proverb care 
spune: cu prostul care n-are școală, te lupți puțin și îl învingi; dar lupta 
este colosală cu prostul care are școală. Acest lucru este valabil exact 
la ce-mi scriu mie pe mesaje.  
    Mate Marta: 
    Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți și mie să spun 
câte ceva referitor la faptul că astăzi suntem în 15 septembrie, o zi 
simbolică apropo de învățământ, mai ales că am avut atât de multe 
puncte la ordinea de zi care s-au referit la școli! Cer permisiunea să 
mai spun că aceste unități de învățământ special ar avea nevoie și de 
niște microbuze. Anul trecut, știu că am dat un microbuz la IG Duca 
Petroșani. Și știu, de asemenea, că există cereri depuse de directorii 
noștri de la Centrul de pedagogie specială Simeria Veche, respectiv de 
la Centrul de educație incluzivă Rudolf Steiner. Dacă aceste două 
unități de învățământ ar primi din partea consiliului județean câte un 
microbuz, am putea să recuperăm noi, inspectoratul, microbuzele 
noastre și să le dăm la alte uat, care încă au asemenea nevoi.  
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    Nistor Laurențiu: 
    Din punct de vedere legal, noi nu putem procura microbuze 
pentru școli, acestea se dau doar prin Ministerul Învățământului. S-au 
dat foarte multe microbuze prin Ministerul Dezvoltării. Dar o să vedem. 
Încercăm, din punct de vedere legal, să vorbim și cu Curtea de Conturi. 
Și orice lucru care este legal și nu este imputabil, sunt de acord să-l 
facem. Îmi spunea domnul Zvîncă - și îi dau dreptate – că la diverse ar 
trebui să ne înscriem din timp la cuvânt. Nu, domnule Zvâncă! Așa era 
propunerea?  
    Zvâncă Adrian: 
    Eu m-am înscris. 
    Nistor Laurențiu: 
    Da, aveți dreptate. Să știți că am răbdare cu fiecare. M-am 
înarmat cu atâta răbdare, când am dorit să candidez la funcția de 
președinte, că și soția mea spune că m-am schimbat total. Asta e viața! 
E bine că putem; chiar la vârsta mea mă mai pot adapta la tineri - asta 
e o calitate - și încă mai fac să alerge tinerii după mine, nu eu după 
tineri. Domnule Zvâncă! 
    Zvâncă Adrian: 
    Mi-a transmis Dacian Ciodaru de invitația pe care ne-ați 
făcut-o pentru a vedea drumul din Parâng. Eu l-am văzut în cursul 
săptămânii trecute și vreau să spun că … 
  Nistor Laurențiu: 
    Îmi cer mii de scuze că te întrerup! Singurul lucru care te 
rog e să nu spui cum este! Lasă să vadă oamenii acolo, că altfel nu mai 
au curiozitatea să vină în 23.  
    Zvâncă Adrian: 
    Atunci voi face doar atât: voi spune felicitări! Și vă invit, 
dacă tot veniți, să facem și traseul de creastă, până pe Parângu Mare; 
sunt patru ore de tracking montan. Dar pentru că eu am fost 
săptămâna asta, aș vrea să vă rog să țineți cont de două aspecte care 
ar trebui, din punctul meu de vedere, rezolvate. O dată: s-a pus un 
container cu rol de refugiu montan în apropierea vârfului Parângu 
Mare, la 2.500 metri altitudine. O idee foarte bună, pentru că e nevoie 
de așa ceva acolo. Fiind pe traseu, am avut curiozitatea să-l inspectez, 
atât pe interior cât și pe exterior. Cred că ar fi nevoie de un paratrăsnet, 
pentru că el este acolo să salveze vieți și nu vrem să ne punem în 
situația în care oamenii, adăpostindu-se în condiții neprielnice, să fie 
expuși la vreun risc. V-aș ruga să țineți cont de această idee și să 
vedeți dacă tehnic este sigur containerul.  
    Nistor Laurențiu: 
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    Domnule consilier Hăulică, să vă notați aceste probleme și 
să mi le aduceți! Le țin și eu minte, memoria încă nu m-a părăsit, dar să 
mi le notați, ca să le discutăm, pentru că sunt chiar bune. 
    Zvâncă Adrian: 
    În al doilea rând, tot în Parâng, pe același traseu, mai există 
un refugiu: refugiul Cârja. El este făcut de montaniarzi și, din punctul 
meu de vedere, ar putea deveni un obiectiv turistic în sine. Un refugiu 
agățat este un obiectiv turistic acum în Munții Parâng și foarte mulți 
oameni merg să viziteze acest refugiu. Cred că și refugiul Cârja, cu 
puțină atenție din partea unui arhitect care are o înclinare spre detalii și 
spre aspectele acestea montane, ar putea fi pus în valoare. Dacă aveți 
plăcerea să veniți să-l vizitați, dacă nu, măcar Serviciul Salvamont să 
pună la dispoziție niște fotografii. Este chiar spectaculos, și unde este 
amplasat, și faptul că-i aproape de vârful Cârja, care în Munții Parâng 
este traseul cel mai bătut, și ca eficiență. Între refugiul care a fost 
amplasat acum și refugiul din Cârja sunt aproximativ două ore de mers 
pe jos, deci și ca eficiență este foarte bine plasat. Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu credeam că-mi mai mulțumești pentru încă o treabă. De 
unde s-a terminat asfaltul și până sus, am luat încă o măsură să facem 
și acolo frumos. 
    Zvâncă Adrian: 
    Bine, noi am mai avut o discuție, înainte de a începe 
ședința și, dacă mi-ați spus să nu mai discut despre ce înseamnă 
drumul, m-am rezumat doar la … Și încă un lucru care m-a surprins, e 
în afara discuției noastre, să știți că vin foarte mulți tineri pe munte. 
Chiar dacă am văzut în presă că acel refugiu a fost considerat 
vandalizat de tineri, eu cred că și graffitti este un mod de artă și nu știu 
dacă nu ar fi de luat în considerare cumva să integrăm containerul în 
context. Pentru că un container metalic în vârful unui munte… nu prea-i 
vezi locul acolo. Cred că n-ar fi lipsit de interes să găsim un mod în 
care să îi dăm o față mai artistică, poate chiar prin graffitti.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mai spun sincer, dragi consilieri, că am de gând așa să 
lucrăm pentru consiliul județean, ca în 2024, dacă vreunul din noi mai 
apare pe listele de vot, să știe lumea că a fost și în mandatul trecut și a 
făcut treabă. Hai să facem treabă pentru județul acesta, să lăsăm 
politica deoparte, s-o facem cu alte scopuri și pentru județul Hunedoara 
să facem corp comun cu toate problemele bune pentru județ și cu 
respectarea în totalitate a legilor. Dacă respectăm legea în totalitate, vă 
spun că nu ne este frică de nimeni. Doar de Dumnezeu trebuie să ne 
fie frică.  
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    Mai am la consiliul județean încă oameni care, ori își 
schimbă mentalitatea, ori trebuie să-i schimbăm noi, care nu vor să-și 
pună semnătura, pentru că-i cheamă DNA la discuții. Păi, dacă ți-e frică 
să nu te cheme, du-te acasă! Du-te acasă, la soț, soție sau mătușă și 
nu te cheamă nimeni atunci. În momentul în care se respectă legea și 
nu încalci legea, indiferent cine te controlează, nu ți-e frică! Ăsta-i 
adevărul. Și pe mine m-au controlat n și n. Pentru faptul că am 
respectat legea și o voi respecta sunt aici, cu dumneavoastră. 
    Tot așa ar trebui să ne gândim ca, poate anul acesta, să 
ieșim la o întâlnire, un schimb de experiență cu județele cu care ne-am 
înfrățit, din Moldova și din alte părți. Cred că ar fi bine să facem și noi o 
vizită. Cred că ar fi bine să facem o vizită cu toți consilierii județeni, în 
frunte cu președintele, la Bruxelles. Mă ocup eu să avem invitația 
europarlamentarilor noștri, indiferent cum se numesc. Bunul simț ar 
trebui să îi caracterizeze și să ne invite, să vedem cum se lucrează la 
Bruxelles. Nu știu câți ați apucat să vedeți, eu am fost; e foarte frumos, 
dar este interesant să vezi an de an. Să mai facem și câte una de-asta, 
că sunt convins că ne leagă mai mult atunci ceea ce trebuie să facem 
pentru consiliul județean. 
    Alți colegi care doresc să ia cuvântul? Domnule Ciodaru! 
    Ciodaru Dacian: 
    Domnule președinte, aș vrea să vă sugerez să răspundeți 
la o întrebare, în data de 23, când mergem în Parâng. E vorba de 
întrebarea pe care o pun toți: de ce nu se face o parcare în Parâng? 
Am încercat să le explic și aș vrea să răspundeți dumneavoastră, chiar 
dacă nu sunteți întrebat, ca să nu se mai arunce anatema asupra 
consiliului județean, că nu dorește să facă o parcare în Parâng. De ce 
spun asta? Săptămâna trecută am avut ocazia să merg pe drum, până 
sus și este foarte frumos. Dar o parte din turiști spuneau că ar fi nevoie 
și de o parcare. Din vorbă în vorbă, cabanierul a spus: consiliul 
județean nu vrea să facă lucrul acesta, ca și în Lupeni. Am încercat să-i 
explic, dar degeaba. Și atunci, vă rog … 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule dresor de dinozauri politici, așa s-a autointitulat 
Dacian Ciodaru. Voi deveni dresor de dinozauri politici, a spus. Mie-mi 
place cuvântul acesta și de câte ori am ocazia îl repet. Stimați colegi, 
are dreptate că îl întreabă oamenii. Ai dreptate, Dacian. Am dreptate și 
eu că doresc ca noi, consiliul județean, să facem o parcare. Și vă spun 
și vă aduc acte că am cerut Primăriei Petroșani – asta să spuneți 
oamenilor și asta să facă și consilierii mei! Vă notați această problemă 
și să facem în scris către cetățenii județului Hunedoara, ca să arătăm 
că am solicitat Primăriei Petroșani un singur lucru: să ne pună la 
dispoziție teren și noi ne ocupăm să facem o parcare modernă. E 



19 
 

necesară și jos, la teleschi, și sus. Pe tovarășul Ridzi îl interesează mai 
mult funcția de președinte executiv la partid și a devenit foarte vocal cu 
funcția asta.  Dar funcțiile acestea, dacă nu știi să le stăpânești vine, te 
cam duc în cap. Eu am experiența funcțiilor politice. Hai, domnule, să 
lăsăm politica la o parte! Domnul Ridzi să pună la dispoziție terenul 
necesar și facem parcare. Eu îmi asum răspunderea legală că facem 
două parcări: și jos, și sus. Dar dacă tovarășul Ridzi nu vrea, ba mai 
mult, purtătoarea lui de vorbe dezinformează, asta-i viața! Atunci, 
domnule Hăulică, vă rog să reacționăm ca atare și să informăm 
populația Văii Jiului că Consiliul Județean Hunedoara nu poate face 
parcare, din cauza primăriei, că nu pune la dispoziție teren. Măcar atât: 
să ne pună la dispoziție terenul!  
    Uitați-vă la Lupeni: le facem parcare! Dumneavoastră ați 
votat, nu eu. Și eu am votat. Dar le facem parcare fiindcă nu este 
posibil ca cetățenii care merg la teleschi jos, să nu mai poată scoate 
mașina din noroiul acela de acolo. Ne bate Dumnezeu! Dar dacă el nu 
vrea să facă asta, doar o pune pe o madam vopsită să scrie prostii, 
asta-i viața! O să le scriem și noi că sunt vinovați. Și aveți dreptate: 
acolo trebuie parcare. V-am mai spus-o: în momentul în care s-a turnat 
prima mașină de asfalt, am văzut oameni cu lacrimi în ochi, care 
spuneau că n-au crezut că se va face drumul acesta niciodată. Ne-am 
luat angajamentul toți, și eu, și dumneavoastră, și iată că-i terminat! 
    A scris prin ziar iarăși o ziaristă extraordinară, purtătoare de 
vorbe a lui Ridzi, că de vreo trei ori s-a amânat contractul. Minte cu 
nerușinare, cu nesimțire, minte! Este normal că pe perioada de iarnă 
am dat sistarea lucrărilor. Eu nu-mi permit, dragi colegi, să facem 
lucrări de mântuială și la un an sau doi după recepție să fie gata. Ce-ar 
fi pe Parâng, în perioada de iarnă, să fi turnat betoane? Următoarea 
vară erau toate mărunțite. Nu! Oprim și dăm iar ordin de începere când 
ne permite natura. Când nu mai avem înghețuri sub minus cinci grade, 
putem să-i dăm drumul. Altfel nu se poate. Dar scrie și ne critică pentru 
oprirea… Așa-i de nesimțită cine-a scris… nu citesc eu numele, dar am 
citit articolul și e o nesimțită mare. Să minți și să dezinformezi 
oamenii… Asta nu face altceva decât o dezinformare totală a opiniei 
publice. Nu-mi face mie rău, că eu le spun oamenilor pe vorba lor, ca la 
Bejan, și ei pricep. Ei zic că sunt mai elevați, ăștia care mint, dar mint 
cu atâta nerușinare încât nu-și dau seama că o să cadă pe locul doi. 
Deci repet: facem, dacă vrea, două parcări, Dacian: una jos, la teleschi, 
și una o facem sus. 
    Tot o ziaristă din asta vopsită, nu știu cum o cheamă, că nu 
mă interesează, a mâncat-o în talpa picioarelor de ce scrie că – 
domnule Zvâncă, ai văzut ce frumos scrie? - Consiliul Județean 
Hunedoara a făcut acel drum. 
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    Zvâncă Adrian: 
    Am o propunere: să fie și luminat. 
    Nistor Laurențiu: 
    Foarte bună propunere! Domnule consilier Hăulică, preia 
propunerea ca foarte bună și azi vii la mine în birou, să-l sunăm pe 
Lăzărescu să caute metode de a ilumina acest … Oameni buni, nu 
scrie Nistor, sau Zvâncă, sau Ciodaru. Consiliul Județean Hunedoara 
rămâne în istorie că a făcut acel drum. Dar sunt  răutăți gratuite, nu 
altceva. În fine! Alți colegi?  
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, trei probleme vreau să ridic și eu. 
Prima: dacă ne puteți spune despre ședința ordinară, în ce dată o 
ținem? 
    Nistor Laurențiu: 
    O să vă transmit. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
     A doua problemă: vreau să anunț pe toți colegii și pe 
dumneavoastră că în luna aceasta avem un an de când am fost aleși.  
    Nistor Laurențiu: 
    Și vreți să dați de băut?  
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Nu știu.  
    Nistor Laurențiu: 
    Păi atunci? Dacă-mi transmiți că aveți un an, eu înțeleg că 
facem o întâlnire.  
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Vreau să vă spun că este un an de când ați câștigat funcția 
de președinte.  
    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles subtilitatea. La câtă experiență are domnul 
Ștaier și cât este de hârșit în politică, în așa fel te aduce unde vrea el, 
încât te obligă. Bine, de acord și cu asta, să ne întâlnim la un an de 
zile, noi toți, dar nu aici. Să ne întâlnim undeva, să discutăm ce am 
făcut într-un an de zile noi toți. Că noi toți am făcut. Și este bine.  
  ___ 
    În Parâng, pe 23. 
    Coltescu Marin: 
   Să nu confundăm una cu alta, domnule președinte! 
    Nistor Laurențiu: 
    Are dreptate Marian. Aia trebuie să fie separată. Dar te 
felicit, Ștaier! 
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    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, a treia problemă: domnul Zvâncă mi-a 
adus aminte de Parâng. Vreau să-i amintesc tânărului coleg că în 1977 
am bătut cu piciorul Parângu Mare, Mândra și Cârja. În acea perioadă, 
conduceam în Parâng o tabără națională de PTAP și aveam un elev 
foarte bun, pe care toți îl știți: Radu Sorin, actualul rector de la 
Universitatea din Petroșani. Deci cu el am bătut în anii ăia muntele.  
  Nistor Laurențiu: 
    Cine nu-și cunoaște istoria, este ca un copil orfan de părinți. 
Uite, domnul Ștaier recunoaște că pe vremea aceea a avut funcții de 
răspundere și se mândrește cu ele. Felicitări, Ioane! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Legat de investiția noastră, care s-a făcut acolo, sigur că 
este o emulație de vorbe și e foarte bine. Asta înseamnă că am făcut o 
faptă foarte bună, iar după drumul pe care l-a făcut consiliul județean, 
acum 15 ani, pentru Straja și am deschis viitorul stațiunii Straja, sunt 
convins că acest drum va deschide viitorul viitoarei stațiuni Parâng. Iar 
primăria ar putea să-și pună și ea acolo emblemă cu Parângul, că-i 
stațiunea lor, dar văd doar dezinteres. Față de interesul deosebit și 
colaborarea pe care am avut-o 20 de ani cu Primăria Lupeni, văd că la 
Petroșani este un dezinteres total al primăriei. Pentru că eu cunosc de 
40 de ani zona aceasta, cu acel telescaun care îngreunează accesul 
turiștilor în Parâng. Am rămas cu același telescaun de 50 de ani, iar 
acest drum … Sigur că vor fi critici, pentru că fiecare suntem turiști și 
am fost, atât în țară, cât și în străinătate, pe drumuri de munte, am 
accesat foarte multe, mai ales amatorii de schi, am văzut foarte multe 
lucruri bune, dar colegii din Valea Jiului ar trebuie să insiste și să fie 
mai vocali, pentru ca Primăria Petroșani să ne acorde terenuri pentru a 
dezvolta stațiunea cu acele două parcări. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog încă o dată pe dumneavoastră, consilierii județeni, 
pe consilierii mei, dar și presa, să îl sensibilizăm pe domnul Tibi Iacob 
Ridzi, prin scrisori și prin ziare, să înțeleagă. Suntem dispuși, dragi 
consilieri, să facem două parcări în Parâng. Dar trebuie să înțeleagă și 
el. Eu am propus și dumneavoastră ați aprobat să facem parcarea jos, 
la Lupeni. Vreau și sus, la Straja, chiar la barieră și am un proiect pe 
care vreau să-l facem pe fonduri europene: parcare supraetajată. Am 
fost în iarna asta la Straja și am văzut că mașinile oamenilor nu se mai 
vedeau din zăpadă. Ce zice turistul acela care nu poate să parcheze? 
Când treceau șenilatele, îmi era teamă că-mi freacă mașina. Noi nu 
putem sta pasivi, la fel cum nu am stat pasivi într-o scurtă perioadă 
când am fost președintele consiliului județean în 2016.  
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    În 2016 am fost în Pasul Vulcan care, dacă va continua 
așa, va fi o a doua Țebea în județul Hunedoara, la ce populație vine 
acolo. Extraordinar ce mulți oameni au fost și acum. Și în 2016 m-a 
rugat primarul Ile - fie iertat! – și toată armata reprezentată acolo, 
rezerviști, veterani de război, să facem drumul. Eram și noi, și județul 
Gorj prezenți acolo. Eu mi-am luat angajamentul că până la finele 
anului 2016, dar am continuat și în 2017 o lună, să fie gata. L-am 
terminat. Dar colegii din Gorj n-au fost capabili să facă un metru. Și 
acum, când am fost din nou în Pasul Vulcan, președintele nici nu a 
venit, că-i este rușine, a trimis vicepreședintele. M-a întrebat un ziarist 
cum de am reușit noi să facem drumul, iar Gorjul nu. Am răspuns că 
asta nu mă interesează, dar pot să spun că, așa cum ne-a ajutat 
Gorjul, când batalioane de olteni au venit să ne ajute armata noastră de 
dincoace, așa-i ajut și eu, dacă vor, să facă drumul spre ei. Și eu zic că 
va fi o treabă bună. Am mai semnat acum un proiect, o conurbație între 
județul nostru și Gorj, care va fi iar benefică pentru fondurile europene. 
Fiindcă putem atrage așa fonduri europene, dacă facem parteneriat 
între județe, între localități și va fi bine. Așa că … 
    Ce trebuie să facem anul viitor? Fiindcă anul acesta nu cred 
că putem, trebuie să ne încadrăm și în bani și în toate. E ca și acasă, 
când vrei să schimbi mobila, trebuie să te uiți dacă în portmoneu sau la 
bancă ai bani. Așa e și aici. Eu am de gând ca drumul care merge la 
Parâng să-l lărgim, dragi colegi, cam cu vreun metru și ceva, în așa fel 
ca pe multe locuri să poată trece două mașini una pe lângă cealaltă. 
Sunt locuri foarte înguste, dar cu posibilități de a se lărgi drumul. O să 
discut cu oamenii mei de la investiții, să pregătim investiția pentru anul 
viitor și asta este un lucru extraordinar: să poți urca și în Pasul Vulcan, 
ca și la Straja, fără teama de a te tampona sau ceva.  
    Zvâncă Adrian: 
    Domnule președinte, dați-mi voie să mai intervin o dată! 
Cumva am o expertiză în zona Parâng, am studiat un pic și datorită 
faptului că acest subiect cu drumul a mai fost abordat în trecut și am 
fost foarte implicat în mandatul trecut de consilier județean. Să știți că 
în Parâng mai există o posibilitate de acces: este drumul spre fosta 
cabană arsă, care ar putea cumva să evite pârtiile și să ajungă în zona 
releului de televiziune. Doar că acela este un drum forestier și doar în 
ideea în care ar putea fi preluat ca drum județean s-ar putea face încă 
o arteră de acces, evitând partea de domeniu schiabil. Dacă ați putea 
să țineți cont … Vă mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să vă notați, domnule consilier, această propunere, 
fiindcă este bună și să găsim o posibilitate. Dar singura posibilitate este 
destul de greoaie; nu din partea noastră, eu sunt primul - de asta am și 
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rezistat atât în politică fiindcă mă adaptez foarte repede - care sunt de 
acord să facem asta. Dar întâmpinăm probleme cu Romsilva. Romsilva 
este stat în stat. Avem probleme cu Romsilva și la Sarmizegetusa, că 
nu înțeleg că a căzut un copac pe zidurile de la Sarmizegetusa, 
distruge istoria acel copac, și trebuie să umblăm pe la toți dumnezeii ca 
să-l tăiem, să demonstrăm că n-a fost rupt de noi, că a căzut el, de la 
vânt. Dar, cu ajutorul dumneavoastră și al lui Dumnezeu, sper că se 
rezolvă.  
    Deci nu uitați: în 22, miercuri, este meciul. Vă rog ca astăzi 
și mâine să-i transmiteți domnului Ștaier, ca să vă fac rost de invitație. 
Și eu voi fi prezent cu dumneavoastră pe stadion. și colegii mei, invit și 
doamnele, chiar dacă nu le place fotbalul. Suntem consilieri județeni, 
să mergem cui toții! Iar pentru data de 23, cine lipsește… nu pot să-l 
pun nemotivat, dar cu mine nu va mai fi prieten. Măi fraților, hai să 
mergem, să vedem ce s-a făcut, măcar să avem și noi habar, să 
spunem la lume, să-i putem contrazice. Alți colegi? 
    Goia Marcel Adrian: 
    Domnule președinte, aduc în atenția dumneavoastră și a 
consilierilor județeni faptul că la Hațeg există, pe raza orașului Hațeg și 
a comunei Sântămărie Orlea, cetatea medievală a Țării Hațegului. 
Dacă se poate și dacă există finanțări pe fonduri europene, să facem 
un parteneriat împreună cu muzeul, care aparține de consiliul județean, 
Primăria Sântămărie, Primăria Hațeg, și să punem în valoare acest 
obiectiv istoric. Eu am mai încercat și când eram la Primărie, singur am 
făcut și niște studii și cu Tronul Străbunilor, care a trebuit să îl trimitem 
să se facă niște studii în Ungaria. Are o vechime între 35 și 65 milioane 
de ani. S-au făcut și niște măsurători ale energiei pozitive care există 
acolo de către cei de la NASA. Ar fi păcat să nu punem această zonă 
în valoare. Pot să vă pun la dispoziție, dumneavoastră sau celor care 
se ocupă din consiliul județean, măsurătorile și tot ce s-a făcut. S-a 
scris și o carte despre acest lucru. Putem să facem, dacă există pe 
fonduri europene bani pentru asta. 
    Țambă Alin Adam: 
    Prin muzeu, noi nu putem atrage fonduri și nu am fi eligibili 
și nu o să putem să sprijinim cu nimic. Dacă e să existe un parteneriat, 
trebuie să existe cu uat. 
    Goia Marcel Adrian: 
    M-am referit la studiile care trebuie făcute de către cei de la 
consiliul județean.  
    Țambă Alin Adam: 
    Într-un proiect pe fonduri europene, studiile se fac de către 
proiectant. 
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    Goia Marcel Adrian: 
    Sunt niște studii, domnule vicepreședinte, și eu am încercat 
să le fac la vremea respectivă, dar trebuie să le plătesc.  
    Țambă Alin Adam: 
    Eu vorbesc de cetate. 
  Nistor Laurențiu: 
    Haideți să scurtăm! Domnule vicepreședinte, împreună cu 
domnul director Radu Barb, luați legătura cu domnul consilier județean, 
vedeți care este situația, vedeți ce parteneriate putem face între noi și 
administrația din Hațeg. Și legat tot de asta, nu știu câți dintre 
dumneavoastră ați văzut vreodată Castelul Nopcsa. Serios, nu toată 
lumea l-a văzut. Pentru cei care îl știți și o să-l vedeți acum, nu vă 
puteți imagina din ruine ce a devenit. Aștept și de la voi, consilierii 
județeni, propuneri. Eu nu cred că există un om care să dețină 
adevărul. Cu cât ne consultăm mai mult între noi, o să găsim destinația 
acestei opere deosebite de cultură, de istorie, de ce vrem. Să vedem 
împreună ce destinație să-i dăm, în așa fel încât să fie mândria zonei. 
Dacă vedeți cum arată Castelul Nopcsa acum … Pentru cei care 
sunteți mai tineri în politică și la consiliul județean vreau să spun, fără 
teama de a greși, că dacă nu era Nistor, nu era Castelul Nopcsa, adică 
era în ruine. De 20 de ani s-au chinuit alții să-l facă și am prins exact 
ziua și ora potrivită și am făcut rost de bani pentru Castelul Nopcsa. Și 
este aproape terminat. Vă rog să mă credeți că nici mie nu-mi vine să 
cred, când știu ce ruine au fost acolo și ce este acum. Vă cruciți 
dumneavoastră, numai să-l vedeți. Dar poate la ședința următoare ne 
punem într-un autocar, să mergem până acolo, că nu-i departe. Iar, la 
propunerea domnului Ștaier, aniversarea de un an de zile, putem s-o 
sărbătorim acolo, într-o locație frumoasă. Dar trebuie, dragi colegi, să 
gândim cu toții destinația acestei locații extraordinare. Fiindcă numai 
să-l facem, să băgăm bani în el, nu are rost.  
    Acolo, lângă el, mai este o clădire de vreo două sau trei 
etaje, pe care eu mă gândeam să-l băgăm pe un proiect european și să 
facem un hotel, în așa fel încât turiștii care merg în zonă să aibă unde 
să se cazeze, să aibă unde să ia un mic dejun. Castelul avea și un parc 
al trandafirilor, unde Nopcsa își bea în fiecare dimineață cafeaua. Vrem 
să refacem inclusiv acel parc și cu tot ce se vorbește despre Nopcsa, și 
toate actele pe care le avem să le punem la dispoziție, pentru ca omul 
care vine, turistul care vine, să citească și să vadă că, într-adevăr, ne 
apropiem de ce-a fost. Cam asta este gândirea mea, dar vreau s-o 
discutăm împreună, cu toți consilierii județeni, și fiecare propunere 
bună e de luat în considerare.  
    Anul acesta va fi gata, iar peste vreo lună de zile o să vă 
rog pe toți să mergem să vedem Casa de cultură din Hunedoara. Nu 
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vreau să merg mai departe, dar și-au bătut joc de ea unii, au făcut-o 
sub orice critică. Dacă vă puteți imagina că interiorul a fost vopsit cu 
vopsea verde, cu care, când eram eu copil mic, dădeam pe garduri la 
țară, de vaca aproape mânca gardul. Cam asta era în Casa de cultură 
de la Hunedoara. Să vedeți acum, cu asocierea dintre Consiliul 
Județean Hunedoara și Primăria Hunedoara, rezultatul acestei case de 
cultură. La inaugurare, îmi face o deosebită plăcere ca toți consilierii 
județeni să fim acolo. Sunt lucruri care rămân în județul acesta.  
    Eu am așa o mâhnire în mine că și la ăștia le-aș da - ăștia 
fiind Primăria Municipiului Deva – că-s neputincioși și n-au bani. Să nu 
credeți că-i chiar așa; bugetul Municipiului Deva este mai mare decât 
bugetul județului Hunedoara. Aș face cu ei un protocol, un parteneriat, 
să-i ajutăm noi să facă și Casa de cultură din Deva. Este o rușine 
pentru noi, pentru deveni să avem așa o casă de cultură. În interiorul 
ei, scuzați-mă, dar intri la grupul sociale mai elegante. Uitați-vă la 
grupurile sociale pe care le facem la prefectură, că zici că-i la hotel de 
patru stele! Nu puteam să stau pasiv, când toate conductele erau 
sparte în pereți și urina se prelingea prin pereți. Mai puteam sta așa? 
Nu puteam. Așa-i și cu Casa de cultură din Deva. N-o poți lăsa, că este 
emblema orașului. Municipiul Deva este capitală de județ: cine vine și 
vede această casă de cultură, zice că nu-i în Deva, ci în comuna 
Șoimuș sau altundeva. Dacă comparăm Casa de cultură din Deva, nu 
cu Casa de cultură din Orăștie, cu Castelul Nopcea, este o diferență ca 
între cer și pământ. Eu abia aștept să vină și devenii sau conducerea 
să spună: domnule președinte, hai să facem casa de cultură! Nu-i a lui 
Nistor, nu-i a lui Oancea, este casa de cultură a municipiului Deva. Eu 
îi felicit pe cei care au făcut teatrul. Moloț a făcut teatrul din Deva, de te 
poți mândri cu el. Cine vine la teatrul din Deva, efectiv rămâne 
impresionat. Foarte bine, așa trebuie să facem peste tot. Nu putem sta. 
    Dacă mai sunt probleme? 
    Pârvuța Gabriel: 
    Referitor la drumul din Pasul Vulcan, ziceați de acele lărgiri 
de drum. Mă gândeam că putem face o analiză de risc pentru 
montarea unor parapeți în zonele în care se impune.  
    Nistor Laurențiu: 
    Da, ai dreptate. Am văzut și eu când am fost în Pasul 
Vulcan că sunt anumite zone în care, când cobori, pentru cel care 
circulă pe partea dreaptă, riscul este foarte mare. Doamne ferește să 
scapi mașina într-o râpă, că sunt destui metri ca înălțime. Aveți 
dreptate și am gândit-o și pentru anul viitor n-o să-mi scape mie și n-o 
să le scape consilierilor mei și, bineînțeles staff-ului tehnic de la 
drumuri. Bineînțeles că trebuie să facem și treaba asta. Aveți dreptate, 
mai tinere consilier. 
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    Alte probleme? Dacă nu mai aveți, eu vă mulțumesc pentru 
participare și declar închise lucrările ședinței de astăzi. Sper că a fost o 
ședință chiar constructivă și nu uitați: azi și mâine, că pe urmă sistăm 
înscrierile pe listă pentru meci și la Parâng. Pentru meciul de la 
Hunedoara, să nu-mi cereți să vă pun la dispoziție mașini. Dar la 
Parâng, o să avem transportul asigurat. De asta trebuie să știm 
numărul de consilier, ca să găsim mașini, să nu ne îngrămădim în 
microbuze, ca să păstrăm și distanța, cât de cât.  
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
  PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor    p.SECRETAR GENERAL  
        AL JUDEȚULUI, 
              Eugenia Nicoleta Cordunianu 
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