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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 ianuarie 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.4/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 15 ianuarie 2021, orele 11,00. 
     La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; Arion Viorel, 
Bădin Ion, Bălănesc Doinița Maria, 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, Mutulescu Marius, Muzsic Robert 
Eugen, Pârvuța Gabriel Ionnuț, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci 
Adrian, Suciu Ancuța, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, 
Țambă Alin Adam, Zvîncă Adrian – consilieri  județeni;  Dan Daniel – 
secretarul general al județului. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Nistor 
Laurențiu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bună ziua, domnilor colegi! Dați-mi voie să vă urez la mulți 
ani, un an nou plin de bucurii, fericire și realizări în cadrul consiliului 
județean! Este prima ședință la care participăm împreună și, de aceea, 
doresc să vă urez aceste lucruri. Sper că și dumneavoastră, din tot 
sufletul, vă doriți un an cu realizări multe, și în plan personal, și în 
consiliul județean. Sper ca, prin tot ceea ce facem în noul an, să 
dovedim județului Hunedoara și cetățenilor județului Hunedoara că ne 
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respectăm promisiunile pentru ei și trebuie să facem fiecare tot ceea ce 
ne revine, ca să realizăm acest lucru.  
    Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și să vă anunț că 
sunt prezenţi un număr de 29 consilieri, la care se adaugă președintele 
Consiliului Județean Hunedoara (30), 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 
ordinară din data de 22 decembrie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Nistor Laurențiu: 
    Am asistat și la ședințele de comisii și am văzut mare 
veselie. Asta înseamnă că pornim într-un an bun, într-un an cu 
responsabilități. Vedeam și pe unii care spun că nu mai pot ca acum 20 
de ani; care nu mai rezistă, aveți posibilitatea să vă retrageți sau să mai 
faceți ceva îmbunătățiri asupra feței, asupra calităților, ca să deveniți ca 
acum 20 de ani și este bine să fie așa.  
    O întrebare n-am înțeles-o și eu. Spunea cineva dintre 
colegi, nu vreau să-i dau numele, că de ce nu criticați pe cei care au 
propus la ordinea de zi 4 sau 5 puncte? Vreau să vă spun, domnilor 
consilieri, că fiecare dintre dumneavoastră aveți posibilitatea să veniți 
cu proiecte pentru ordinea de zi. Sunt  convins că se vor depune pentru 
ordinea de zi, așa că putem avea și 40 de proiecte pentru ordinea de 
zi. Din punctul meu de vedere ar fi chiar o plăcere să avem 40-50 de 
proiecte care, bineînțeles, să vină în sprijinul activității noastre, a 
consiliului județean. Sperăm că toate se vor îmbunătăți pe parcurs. 
 

 
 
 
x 

     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 
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    1. Depunerea jurământului de către domnul consilier 
județean Bârea Vasile; 
    2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean 
al doamnei Hangan Pollyanna Hanellore; 
    3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean 
al domnului David Adrian Nicolae; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și 
Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea 
Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic 
și infrastructură rutieră de interes județean , inclusiv variante ocolitoare 
și/sau drumuri de legătură” ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705 
A: Orăștie – Costești - Sarmizegetusa Regia, km 2+200-19+465”; 
    5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare în anul 2021.  

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (30). 
    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 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor 
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 eventuală a unui articol în 
care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri.  
 
 
 
 



4 
 

I. 
 

    Depunerea jurământului de către domnul consilier județean 
Bârea Vasile. 
    Nistor Laurențiu: 
      Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
prezenta Încheierea Civilă nr.152/CC/2020 a Tribunalului Hunedoara 
privind validarea mandatul domnului. 
    (Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului citește 
Încheierea Tribunalului Hunedoara nr.152/CC/2020)   
    Nistor Laurențiu: 
    În continuare, îl invit să depună jurământul pe domnul 
consilier județean Bârea Vasile! 
    Domnul consilieri județean Bârea Vasile se ridică în 
picioare, pune mâna pe Biblie și Constituție și, în fața camerei, depune 
jurământul: 
  „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună 
credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele 
locuitorilor județului Hunedoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!) 
    Nistor Laurențiu: 
    Se vede că vă faceți și cruce; asta-i bine. S-a simțit în 
vocea dumneavoastră că vreți să vă faceți datoria de consilier 
județean, așa cum v-ați făcut-o și în timpul mandatului de militar, 
general al armatei române. Și sunt convins că, indiferent că suntem din 
partide diferite, toți vom avea același țel, ca județul Hunedoara sî 
prospere prin tot ceea ce facem noi. Vă felicit, domnule consilier! 
Urmează ca, la prima ședință cu prezență fizică, să semnați jurământul. 
     Vă informez că, în urma depunerii jurământului, numărul 
consilierilor județeni în funcție este 30, iar numărul consilierilor prezenți 
online este 30, număr la care se adaugă președintele consiliului 
județean.  
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al doamnei Hangan Pollyanna Hanellore. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Știți cu toții că doamna Hangan a participat la alegerile 
parlamentare și a câștigat un mandat de deputat. O felicităm și noi, îi 
dorim mult succes în activitatea de parlamentar al județului Hunedoara 
și sper să ne reprezinte cu cinste județul acolo. 
    Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
doamnei Hangan Pollyanna Hanellore: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al domnului David Adrian Nicolae. 
    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: 
    Sincer vă spun că regret că domnul consilier județean 
David pleacă din funcția de consilier județean; experiența sa în cadrul 
consiliului județean, era de un real folos. Sigur că fiecare partid 
hotărăște ce urmează să facă membrii pe care îi promovează. Din 
punctul meu de vedere, eu îi urez mult succes în calitate de președinte 
al Casei județene de asigurări de sănătate. Sperăm să se zbată pentru 
județul Hunedoara, să avem cât mai mulți bani pe care să-i putem da la 
spitale și să coordoneze activitatea economică a spitalelor în așa fel 
încât fiecare spital să poată face cât mai multe contracte cu Casa de 
sănătate, în beneficiul spitalului respectiv. 
    Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte 



6 
 

de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului David Adrian Nicolae: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara 
pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism , inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și /sau drumuri de legătură” ce 
vizează investiția ”Modernizare DJ 705 A: Orăștie – Costești - 
Sarmizegetusa Regia, km 2+200-19+465”. 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mi-aș dori ca această investiție să o realizăm cât mai 
repede și, de asemenea, aștept un proiect de hotărâre al consilierilor 
județeni, indiferent care – dacă nu, îl propune președintele sau 
vicepreședintele – în care să ne gândim și la o altă investiție foarte 
importantă pentru această zonă, la o investiție privind parcarea pentru 
cei care vizitează Sarmizegetusa. De multe ori nu au locuri de parcare 
și vă informez că eu de acum mă gândesc - și cred că ar fi bine să o 
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gândim împreună – dacă nu este posibil să o facem sus, la 
Sarmizegetusa, să încercăm să facem jos o parcare de unde să 
asigurăm transportul cu microbuze și toate mașinile să fie parcate jos, 
în așa fel încât să nu mai distrugem nici situl arheologic și să nu mai 
parcheze pe unde vor. Este o gândire pe care o supun atenției 
dumneavoastră și cred că vom găsi și soluțiile necesare pentru acest 
obiectiv. 
  Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 
între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea 
administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea Proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism , 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 
rutieră de interes județean , inclusiv variante ocolitoare și /sau drumuri 
de legătură” ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705 A: Orăștie – 
Costești - Sarmizegetusa Regia, km 2+200-19+465”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 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. 
      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 utilizarea excedentului anual al 
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bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare în anul 2021: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
   Nistor Laurențiu: 
     Domnilor consilieri, ordinea de zi s-a epuizat și declar 
închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc 
succes în continuare și abia aștept ziua în care să ne revedem față în 
față la ședințe. Vă informez că la prima ședință ordinară, domnule 
consilier județean Bârea, veți semna jurământul și cred că va fi pe data 
de 29 ianuarie. Vom mai avea încă câteva puncte importante pe 
ordinea de zi și sper că și partidele care trebuie să mai depună 
dosarele celor doi supleanți care să-i înlocuiască pe doamna Hangan și 
pe domnul David să o facă, astfel încât să fim, așa cum prevede legea, 
32 consilieri și președintele, și să începem să facem o treabă 
deosebită, așa cum știți dumneavoastră, mai ales cei care aveți 
vechime în consiliul județean, și să dați exemplu și celor tineri. 
    Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc un weekend plăcut 
tuturor, să ne revedem cu bine și abia aștept – încă o dată vă spun – 
să ne revedem cu toții în sala de ședințe, față în față, și Dumnezeu să 
ne ajute să scăpăm de această pandemie, care a lovit nu numai județul 
Hunedoara, ci întreaga țară și întreaga lume! Și încă o dată vă adresez 
rugămintea, și dumneavoastră, consilierilor județeni, să faceți tot ce 
este posibil ca să putem spune cetățenilor județului Hunedoara că e 
necesară vaccinarea. Vă spun și eu că vaccinul anti Covid nu omoară, 
dar virusul omoară. Ca atare, fiecare răspund de viața sa, hotărăște ce 
vrea, dar noi, în calitate de lideri județeni, de consilieri, de președinte, 
avem obligația de a informa corect cetățenii și de a le spune că nu o să 
moară dintr-un vaccin, ci că eliminăm posibilitatea de a lua acest virus 
care – am aflat pe propria piele – nu e chiar ușor de dus. Mulțumesc! 
    Dacă cineva dorește să spună ceva la diverse? 
    Chiș Alexandru: 
    Da, domnule președinte! Cu privire la parcarea de la 
Sarmizegetusa am de făcut o singură precizare. Acolo ar trebui început 
exact cu ce ați spus ultima dată: cu parcarea de jos. Ar trebui început 
cu această parcare și terminată, dacă se poate, până la 1 mai, iunie cel 
târziu. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Răspunsul vi-l dau acum: nu se poate. Noi suntem învățați 
să începem lucrurile de la capăt, nu de la coadă. Suntem acum cu 
proiectul tehnic, apoi trecem la faza de licitație. Aceste lucrări sunt pe 
fonduri europene, parcarea de care vă vorbeam eu nu este eligibilă și 
va trebui să hotărâm noi, consiliul județean, cum o facem. Dar, dacă 
găsim unde să facem această parcare sau să cumpărăm, eventual, 
terenul pentru o parcare chiar de 100 de locuri, este foarte bine, pentru 
că știți cu toții ce aglomerație este în zonă. Dacă nu, mă gândeam că 
noi, consiliul județean, prin activitatea administrativă pe care o facem - 
și o să-l consultăm și pe secretarul general în ce privește legalitate – să 
dotăm cu microbuze, chiar microbuze descoperite, din care vara turiștii 
să poată vedea cât e de frumoasă zona respectiv și să simtă și aerul 
de munte. Dar asta o să mai discutăm pe parcurs. Dar e bine că ați 
ridicat problema, că o avem în vedere. 
    Goia Marcel: 
    Domnule președinte, având în vedere că pentru centurile 
ocolitoare se pot accesa fonduri europene numai de către consiliul 
județean, aș vrea, dacă se poate, să luăm legătura cu Primăria Hațeg 
și să inițiem un proiect. Pentru că a fost depus la Timișoara o scrisoare 
de intenție și ni s-a comunicat că doar consiliul județean poate să 
inițieze studii de fezabilitate și proiecte pentru centuri ocolitoare. Poate 
că împreună cu Primăria Hațeg, consiliul județean ar putea iniția un 
studiu de fezabilitate și să facem demersurile pentru acest lucru și să 
avem în vedere și acest lucru. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc, domnule consilier Goia! Sunt dispus să 
discutăm cu fiecare primărie care dorește un parteneriat cu consiliul 
județean. Deci răspunsul este clar pentru toți: suntem dispuși să 
încheiem parteneriate cu toate primăriile, bineînțeles, în limitele legale 
și în care să poată suporta bugetul județului. Nu ne putem permite să 
spunem că într-un an, dar pe parcursul celor patru ani avem 
posibilitatea să încheiem astfel de parteneriate cu fiecare primărie. Știți 
bine că avem parteneriate încheiate cu mai multe primării, costurile o 
să vi le prezentăm cred că la prima ședință, ca să vedeți cât ne costă 
pe noi finanțarea, ceea ce trebuie să punem noi pentru fondurile 
europene. Dar eu zic că nimic nu este mult, când venim spre binele 
cetățeanului. 
    Goia Marcel: 
    Mulțumesc mult, domnule președinte. 
    Zvâncă Adrian:     
    Domnule președinte, aș vrea să sesizez și eu o situație cu 
drumul din Parâng. Au fost tot felul de accidente, minore deocamdată. 
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Cred că ar trebui cumva reglementat să fie închis drumul și pus în 
siguranță, pentru că nu aș vrea să se ajungă la victime omenești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimate coleg, eu am înțeles că v-am urat un week-end 
plăcut. Mulți colegi au ieșit din cadru, nu se mai vedeau. Întâmplarea a 
fost că v-am auzit. Vă rog să repetați pentru colegi, deși v-am spus că 
am încheiat și v-am urat week-end plăcut. 
    Zvâncă Adrian:        
    V-am înțeles, dar ar trebui să existe și un mod în care să 
putem interveni. Eu din respect am așteptat pentru ca colegii mei să 
termine intervențiile. Dacă considerați că nu-i important, atunci … 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule coleg, nu fiți agresiv. Este pentru toți valabil, 
domnilor colegi: dacă doriți să interveniți, nu opresc pe nimeni. Vă stau 
la dispoziție să vorbim, dacă este cazul ore în șir, pentru probleme 
deosebite. Vă rog să repetați problema, pentru că eu am prins-o doar 
din zbor, când mă pregăteam să închid. 
    Zvâncă Adrian:       
    Haideți să vă spun! În ultimele zile, de când se urcă la schi 
în parâng, au existat câteva accidente minore pe drumul de la Cabana 
Rusu până în Parâng, care ar trebui să fie, teoretic, închis. Acolo nu 
există elemente de siguranță, precum știți, pentru că nu s-a finalizat 
investiția, și nu aș vrea să ajungem în situația în care să apară 
accidente cu victime, pentru că ar fi o problemă ceva mai mare.  
    Nistor Laurențiu: 
    Da, vă mulțumesc pentru intervenție! Nici eu nu mi-aș dori 
să fie accidente, mai ales cu victime, dar cine intră pe acel drum, 
răspunde pe propria lui persoană, fiindcă drumul este închis. Sunt și 
semne că circulația este interzisă, am dat și în presă, am dat și pe 
televiziune. Dacă sunt și din ăștia iresponsabili de propria lor viață și a 
familiei cu care urcă în munte, n-am ce le face. N-o să putem, consiliul 
județean, să plătim un paznic. Sunt semne de circulație prin care se 
arată clar că este interzisă circulația pe drumul respectiv. Care am luat 
carnetul, nu pe brânză sau pe ouă, știm bine ce înseamnă semnele 
acelea și că trebuie să le respectăm. 
    Zvâncă Adrian:          
    Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar eu doar am transmis 
o informație. Dumneavoastră, dacă credeți că e cazul să vorbiți cu 
jandarmeria montană sau cu altcineva … 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimate coleg, această situație am depistat-o și eu, că am 
urcat – cum îmi permite legea - până la Cabana Rusu și am văzut și eu 
cum au fost date la o parte semnele de circulație, inclusiv acele 
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betoane puse acolo,că - vezi Doamne! - suntem unii cu mușchii mai 
mari. Poate trimitem o dată poliția să-i verifice, că n-au ce căuta acolo, 
și să le facă o bucurie cu o amendă, deși nu sunt omul care-mi doresc 
să fie amendați cetățenii. Dar dacă nu respectă legea, n-am ce face. 
    Zvâncă Adrian:   
    Dacă-mi permiteți, ar trebui să discutați cu cei de la 
jandarmeria montană. 
    Nistor Laurențiu: 
   Am discutat și cu poliția județeană să urmărească acest 
lucru și sperăm să-și intre în atribuții, pentru că se pare că unii doar 
prin constrângere înțeleg. Dacă văd semnul cu accesul interzis sau 
circulația interzisă în zonă, nu-l respectă. Vă mulțumesc pentru 
sesizarea dumneavoastră. 
    Zvâncă Adrian:   
    Situația e destul de complicată, pentru că pe drum coboară 
schiori și sănii, iar în sus urcă mașini. Eu cred că până la momentul în 
care se va întâmpla o situație destul de tragică … 
    Nistor Laurențiu: 
    Sincer vorbind, și schiorii, și cei cu săniile trebuie să 
înțeleagă că acolo nu este pârtie de schi. Că o transformăm noi, din 
inițiativă proprie, asta e cu totul altceva. Ce ar fi dacă, prin centrul 
Devei, eu, cetățeanul Nistor, m-aș duce tras cu sania de o mașină și nu 
respect legea? Tot așa ar fi și pe Parâng în sus. Dar o să luăm legătura 
și cu poliția încă o dată, să vedem ce iese. Bine? 
    Zvâncă Adrian:   
    Da, vă mulțumesc! 
    Mutulescu Marius: 
    Aș dori să pun și eu o întrebare, dacă se poate. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog, domnule Mutulescu! 
    Mutulescu Marius: 
    Voiam să vă rog să vă interesați dacă consilierii județeni 
intră în categoria celor care se pot vaccina în faza a doua. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu sunt convins că și dumneavoastră știți că intrăm în cei 
care se pot vaccina în faza a doua și vreau să văd că sută la sută din 
consilierii județeni vă vaccinați, mai puțin președintele. Președintele, 
administratorul public și cred că și doctorul Demeter, cei care am avut 
problema asta, organismul a creat anticorpi și trebuie să stăm o 
perioadă de două-trei luni de zile până să facem vaccinul. Asta ne-o 
spune medicul, n-o spun eu, că nu eu sunt cel mai deștept. Medicul ne 
spune când putem și vă asigur că-l voi face și eu, la timpul potrivit. 
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    Mutulescu Marius: 
    Voiam să știu doar dacă programarea se face prin consiliul 
județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu ne programăm noi. Ne trimite Direcția de Sănătate 
Publică ziua în care este programat consiliul județean și sută la sută vă 
anunțăm și noi, și Direcția de Sănătate Publică. 
    Mutulescu Marius: 
    Vă mulțumesc! 
 
    Ordinea de ai fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
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