ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 26 noiembrie 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.438/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat
de îndată și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de
videoconferință, în data de 26 noiembrie 2021, orele 11,00.
La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți în sala de
ședințe: Nistor Laurențiu – președintele Consiliului județean
Hunedoara; Bădin Ion și Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului
Județean Hunedoara; Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea
Vasile, Bogdan Sever, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu
Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete Zoltan Iosif, 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 Ionuț, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța
Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian –
consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al județului.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Chiș
Alexandru.
Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu –
președintele consiliului județean.
Nistor Laurențiu:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri județeni, la
care se adaugă președintele consiliului județean (32), potrivit art.180
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.
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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 12 noiembrie 2021:
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32).

x
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
Protocolului de colaborare între unitatea administrativ teritorială Județul
Hunedoara și Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea
punerii la dispoziția UAT Județul Hunedoara, cu titlu gratuit, de către
Agenția Națională a Funcționarilor Publici a modulului de extragere a
subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor
publice;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Deva;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior –
Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de
parteneriat pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei Naționale
de Artă ”FORMA” din Deva;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Montare
ascensor de persoane la Secția de boli infecțioase a Spitalului
Județean de Urgență Deva”;
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7. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale
principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului mediu la
masa verde de pe pajiști pentru anul 2022;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și
suplimentarea programului de investiții, anexă la buget;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în
cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
10. 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 prevăzute în bugetul propriu al județului
Hunedoara pe anul 2021;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.301/2021 privind
aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor
care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate
de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 –
semestrul I;
12. 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 aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de
Urgență Deva, precum și virările de credite bugetare în cadrul
aceluiași capitol al bugetului;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat
pentru realizarea intervențiilor de urgență pentru acoperirea
Turnului locuință nr.1 din situl arheologic Costești – Cetățuie și
punerea în valoare a Cetăților dacice din Munții Orăștiei.
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 (32).
Dan Daniel:
Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de
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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.

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii Protocolului de colaborare între unitatea administrativ
teritorială Județul Hunedoara și Agenția Națională a Funcționarilor
Publici în vederea punerii la dispoziția UAT Județul Hunedoara, cu titlu
gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a modulului
de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru
ocuparea funcțiilor publice.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul
negativ al Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare
regională și fonduri europene.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul negativ al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor omului și a libertăților cetățenești.
Micula Dacian Claudiu:
Eu aș dori o lămurire de la domnul secretar, în legătură cu
nota dumnealui la acest proiect. Domnule secretar, prin nota transmisă
de dumneavoastră. Se arată că acest proiect nu întrunește prevederile
legale. Eu aș dori să lămuresc niște aspecte. Proiectul nu-și propune
să reorganizeze, sub nici un aspect, aparatul de specialitate sau
serviciile și instituțiile de la nivel județean; proiectul stabilește o metodă
de extragere a subiectelor de concurs și atât. Proiectul nu are rolul de a
schimba procedura de concurs în sine și nu încalcă prevederile legale
cu privire la organizarea concursurilor. El doar stabilește asocierea cu
ANFP, în scopul utilizării aplicației pentru extragerea subiectelor de
concurs.
Referitor la argumentul că nu este necesar un proiect de
hotărâre pentru folosirea aplicației, eu dețin un răspuns la o petiție,
înaintată de un alt uat către ANFP; răspunsul acesta confirmă că este
necesar un protocol de colaborare, care să stabilească această
colaborare interinstituțională. De asemenea, mai multe uat au declarat
public că au semnat un protocol în acest sens. Mai mult decât atât, am
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atașat la proiect, ca anexă, un draft de protocol întocmit de ANFP, nu
de mine.
Astfel, eu consider că nu rezultă clar ideea care se dorește
a fi transmisă de dumneavoastră prin nota la proiect și nici temeiurile
de drept pe care se fundamentează. Eu doresc să vă întreb doar două
lucruri. Prin nota dumneavoastră la proiect, urmăriți să-mi aduceți la
cunoștință că proiectul trebuie modificat cu privire la temeiurile de drept
pe care se fundamentează sau vizavi de chestiuni de oportunitate?
Deoarece, așa cum am mai spus și mai sus, eu nu pot concluziona
care este mesajul răspunsului transmis. De ce considerați că proiectul
ar fi ilegal?
Nistor Laurențiu:
Mulțumesc, am înțeles. Înainte de a da cuvântul domnului
secretar general, vreau să fac și eu câteva comentarii. În primul rând,
unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara întotdeauna
colaborează, în virtutea legii, cu Agenția Națională a Funcționarilor
Publici, din toate punctele de vedere. Nu încălcăm nici o lege, nu
înființăm răcirea oului de găină, dacă cumva suntem mai fini la degete,
și respectăm legea ca atare.
Micula Dacian Claudiu:
Eu nu am negat asta.
Nistor Laurențiu:
V-am întrerupt cumva sau v-am dat voie să vorbiți? Totuși,
vorbea președintele consiliului județean, dacă nu știți cine sunt mă și
recomand.
Micula Dacian Claudiu:
Am vrut numai să punctez, nu cred că am greșit nimic. Îmi
cer scuze!
Nistor Laurențiu:
Nu trebuie să punctați. Aici nu punctăm; punctați
dumneavoastră la ședințele USR. Aici punctăm la ședința de consiliu
județean și - dacă sunteți disciplinați, cum a fost președintele – mă
ascultați și, dacă după pledoaria mea nu sunteți mulțumiți, ridicați mâna
frumos și aveți cuvântul. Hai să uităm politica aici, în consiliul județean!
Știu că vreți să faceți politică aici, să vadă cetățenii că vă zbateți.
Zbateți-vă pentru lucruri adevărate, nu ca să facem politică aici, în
consiliul județean! Nu sunt de acord să facem politică.
Revin: Consiliul Județean Hunedoara, indiferent ce funcție
și grad sunt posturile scoase la concurs, respectă legea. Și mai precis
vă pot spune că acolo unde este necesar avizul Agenției Naționale a
funcționarilor Publici, sută la sută se colaborează cu agenția și
respectăm toate instrucțiunile agenției. Dacă nu am fost suficient de
clar, domnule secretar general, vă rog!
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Dan Daniel:
Da, o să vă explic cât se poate de puțin tehnic. Nota arată
ilegalitatea proiectului. Aspectul de ilegalitate din notă nu mai merge pe
interpretare, să vă povestesc dacă-i oportunitate sau nu. N-are nici o
legătură, secretarul nu se referă la oportunitate. Este ilegal, v-am
explicat. În notă am scris temeiul de drept care reglementează cum
funcționează procedura de concurs, atribuțiile pe care le avem din
Codul Administrativ și pe legislație specială, respectiv pe Hotărârea de
Guvern 611. Ca aspect formal, președintele Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici nu semnează un protocol cu noi pentru a aplica
hotărârea de guvern. Noi, la rândul nostru, nu semnăm un protocol
pentru a aplica hotărârea de guvern de procedură de concurs și
prevederile din Codul Administrativ în raport cu statutul funcționarului
public.
În pasul doi, actele normative se aplică așa cum sunt date,
nu prevede protocol. În proiectul dumneavoastră, mi-ați povestit consiliul județean adoptă hotărâri, legislația specială nu prevede
aspecte de protocol – mi-ați povestit de o adresă care este, să zic,
parte de opinie. Aplicația informatică este la nivel național și orice
autoritate publică, care gestionează funcții publice, aplică această
aplicație Este pusă, în mod gratuit și transparent, la dispoziția
autorităților publice. Nu necesită, cum am prezentat foarte elegant în
notă, nici un fel de protocol ca să aplicăm această aplicație. Intrăm pe
aplicație, o folosim, este la dispoziția Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, a tuturor instituțiilor și nu necesită un protocol ca
să ajungem să folosim această aplicație.
În consecință, un proiect te hotărâre pentru a ajunge la
această aplicație și a o folosi nu este necesar, este ilegal, aplicația nu
necesită protocol de colaborare. Este în aplicare actul normativ de care
am făcut vorbire în notă. În consecință, proiectul dumneavoastră este
foarte clar ilegal. Mulțumesc.
Micula Dacian Claudiu:
OK, am înțeles punctul de vedere, domnule secretar. Am
trimis și eu o petiție către ANFP, la care aștept răspuns. Cred că era și
datoria celor care au făcut rapoarte de specialitate să facă acest lucru.
În calitate de inițiator al proiectului și cu acordul colegului meu
coinițiator, Zoltan Fekete, retrag acum acest proiect de pe ordinea de
zi. Voi încerca să clarific cu domnul secretar problemele de legalitate și
voi reveni cu proiectul, după ce voi primi răspuns la petiția pe care am
trimis-o la ANFP. Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Eu am o întrebare, domnule Micula. Dacă dumneavoastră
considerați că aveți dreptate, de ce să-l retrageți de pe ordinea de zi?
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Poate consilierii județeni au înțeles că este necesar. Acum nu insist să-l
retrageți sau să nu-l retrageți, este dreptul dumneavoastră.
Micula Dacian Claudiu:
Da, este dreptul meu. Îl retrag până stabilesc clar dacă este
legal sau ilegal. Domnul secretar s-ar putea să aibă dreptate, s-ar
putea să nu aibă dreptate. Așa că aștept răspuns la petiție și o să mai
adaug încă niște întrebări …
Nistor Laurențiu:
Am înțeles. Haideți că pierdem și timpul. Este prețios și
pentru mine, și pentru dumneavoastră. Domnilor colegi consilieri
județeni, domnul consilier Micula își retrage proiectul de hotărâre de la
punctul unu aș ordinii de zi. Îl felicit din suflet că a înțeles mesajul și a
înțeles legea, că este corectă pentru toți; așa e bine, să înțeleagă. Noi
trecem mai departe.

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului 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.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Bădin Ion:
Domnule președinte, la acest punct, nu voi participa la vot.
Demeter Ioan:
Nici eu nu particip la acest vot. Sunt șef de secție și
membru în consiliul medical, care trebuie să participe la elaborarea
Regulamentului de organizare și funcționare.
Nistor Laurențiu:
Altcineva? Cred că, până la urmă, trebuie să supunem la
vot și să vă tai banii pentru ședințele respective. Aveți și motive să nu
participați la vot? Eu cred că, dacă sunt motive întemeiate, juridicul
nostru ne poate verifica de fiecare dată. Părerea mea este că nu aveți
motive întemeiate să nu votați. Părerea mea, domnule doctor, care ați
fost director și la DSP, și la spitalul județean, este că nu aveți dreptate.
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Și nu o motivez eu, că vă supărați pe mine. Dar rog jurista spitalului,
fiindcă nu mai merge să nu ne asumăm - șefii de secție, șefii de servicii
– o răspundere, ci să lăsăm în sarcina consiliului județean, să ne vină
mură-n gură, iar noi, cei îndrituiți să facem niște treburi, nu le facem.
Nu le facem din comoditate, nu le facem pentru că nu ne place să
lucrăm, să modificăm fișa postului. Să vină consiliul județean și să
modifice fișa postului! Nu se poate! Democrația asta lăbărțată nu prea
mai are multă coadă, trebuie strânsă un pic. Doamna juristă de la
spital, vă rog să interveniți!
Bărțan Iulia:
Mi-am exprimat și ieri punctul de vedere.
Nistor Laurențiu:
Nu contează. Doamna juristă, vi-l exprimați ori de câte ori
președintele consiliului județean vi-l cere.
Bărțan Iulia:
Regulamentul de organizare și funcționare, varianta
aceasta, a fost modificată din cauza faptului că structura organizatorică
și statul de funcții au fost modificate. S-au făcut modificări doar pe
palierul acesta, unde au fost modificări pe structură și pe stat de funcții.
Au fost incluse în ROF procedurile operaționale care sunt obligatorii pe
indicatorii ANMCS. Față de varianta ROF din 2017, modificări
suplimentare nu au existat. Procedura operațională de încasare a
coplății face obiectul controlului intern managerial unde, pe decizia cu
elaborarea procedurilor pe domenii, fiecare șef de secție face parte.
Deci nu face obiectul ROF. Asta am avut de spus.
Nistor Laurențiu:
O întrebare, doamna juristă! Procedurile acestea
operaționale interne, cine trebuie să le facă?
Bărțan Iulia:
Fiecare serviciu și le face. Sunt activitățile procedurale pe
fiecare domeniu.
Nistor Laurențiu:
Deci fiecare șef de serviciu sau de secție.
Bărțan Iulia:
Da. Pe control intern managerial, da.
Nistor Laurențiu:
Și de ce i-ați obișnuit să le facă consiliul județean până
acum și trebuie să revenim noi la treaba asta? Hai să ne facem toți
datoria, fiindcă semnăm statul de plată cu foarte mare dragoste. Și
dacă procedurile operaționale interne trebuie făcute de fiecare șef de
secție și de serviciu, să și le facă! Noi, consiliul județean, nu modificăm
procedurile operaționale interne. Nu?
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Bărțan Iulia:
Nu. Pe control intern managerial este o decizie, se face un
plan de dezvoltare. Fiecare își face. Eu, pe biroul juridic, am 17
activități procedurale. Financiarul are procedurile lui, RUNOS are
procedurile lui. Secțiile au procedurile pe control intern managerial și,
suplimentar, sunt procedurile medicale sau protocoalele medicale, care
intră pe indicatorii ANMCS. Și nu fac obiectul ROF, ele nu trebuie
incluse aici.
Nistor Laurențiu:
Adresez o întrebare, doamna juristă. Dacă - și nu pun la
îndoială – ce spuneți este adevărat, atunci de ce mulți șefi de secție mă
sună: știți, nu ar fi bine să ne băgați nouă … Ce înseamnă asta, din
punctul dumneavoastră de vedere?
Bărțan Iulia:
Atribuțiile unui șef de secție sunt foarte bine stabilite prin
contractul de administrare și prin ordine de ministru al sănătății. Mai
mult, faptul că nu doresc sau refuză anumite sarcini, nu se poate.
Pentru că fiecare șef de secție face parte din consiliul medical, care are
niște atribuții. Acum, în perioada COVID, din păcate, comunicarea și
activitatea au fost bulversate. Este un motiv, dar asta nu înseamnă că
trebuie să nu ne asumăm anumite lucruri. Și mai ales că acum trebuie
modificate din nou fișele de post pe foarte multe paliere, pentru că s-au
modificat structurile și statul de funcții.
Nistor Laurențiu:
Să înțeleg că procedurile acestea operaționale interne,
indiferent că este sau nu este COVID, trebuie făcute! Fiindcă nu ne
împiedică nimeni să ne așezăm la un birou și să ne apucăm să scriem.
Bărțan Iulia:
Sigur că da. Noi suntem evaluați pe sistemul propriu de
control managerial și facem raportări inclusiv către consiliul județean,
care ne monitorizează pe implementarea acestui program de control.
Nistor Laurențiu:
Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții?
Demeter Ioan:
Domnule președinte, dacă-mi permiteți două vorbe, pe scurt
și fără să creez supărări! Problemele și discuțiile care s-au iscat au fost
pe următoarea speță: la punctul 242 alin.3 din atribuțiile consiliului
medical se precizează: „consiliul medical participă la elaborarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Șefii de secții reclamă
acest lucru: că nu au fost consultați, că nu li s-a dat ocazia să-și spună
punctul de vedere. Eu nu comentez dacă șeful de secție trebuie …
sigur, șeful de secție răspunde de întreaga activitate din secția
respectivă, inclusiv de încasare pentru această coplată. Eu n-am spus
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așa ceva. Dar pe de altă parte, fiindcă nu a fost această discuție în
interiorul spitalului, ca să nu se vină și să se discute aceste aspecte în
ședința de consiliu județean, cred că ar fi fost bine să le discutăm în
interiorul spitalului, ca să nu mai ajungem la astfel de discuții.
În legătură cu procedura operațională, nu poate să
stabilească fiecare șef de secție în parte modul de încasare a coplății,
fiindcă ea trebuie să fie unitară pe instituție și să se stabilească exact
cine încasează sumele respective, ce categorie de pacienți este stabilit
prin lege, unde se duc banii ăștia, în cât timp trebuie să se predea și
așa mai departe. Este o procedură operațională eliberată de serviciul
financiar, unică pe instituție. Nu fiecare șef de secție trebuie să facă
acest lucru. Tocmai pentru acest fapt, că nu s-a eliberat un proces
operațional de încasare a coplății unic pe spital, cu puncte concrete, sa ajuns la ora actuală la un proces între spital și peste o sută de medici,
din informațiile pe care le am eu, care sunt amendați cu sume variind
de la 500 la 3000 lei și așa mai departe. Asta a fost motivația pentru
care am ridicat aceste obiecțiuni: să nu mai perpetuăm această
nebuloasă, care trebuie stabilită odată foarte concret, iar procedura
operațională să funcționeze în momentul când noi aprobăm acest
regulament de organizare și funcționare. Acestea au fost discuțiile. Iar
șefii de secție au nemulțumirea că ei nu au fost consultați în legătură cu
acest ROF, deși în legislație scrie că la elaborarea regulamentului
trebuie să participe și ei. Și asta fără să supăr pe nimeni. Doar a fost o
dorință de a lămuri lucrurile foarte clar.
Nistor Laurențiu:
Am o rugăminte, domnule doctor, domnule consilier, prieten
drag: nu mai tot spuneți asta, că aici nu suntem supărăcioși. Probabil
vrei să spui că fără să superi șefii de secție. Nu te referi la noi.
Demeter Ioan:
Pe nimeni nu vreau să supăr.
Nistor Laurențiu:
Doamna juristă, vă rog foarte mult!
Bărțan Iulia:
Eu îmi mențin punctul de vedere. Față de varianta
Regulamentului de organizare și funcționare din 2017, care n-a creat
atâtea discuțio și probleme ca acesta, modificările esențiale sunt pe
structurile tehnico-administrative ale spitalului, pentru că acolo au fost
modificări substanțiale, conform organigramei și statului de funcții.
Deci, față de varianta din 2017, acolo au fost intervenții. și da, au fost
câteva probleme pe comisii, unde ne-au obligat indicatorii ANMCS să
introducem niște comisii de lucru pe parte medicală. În 2017 eu nu-mi
aduc aminte să fi fost consiliul medical atât de revoltat că n-a fost
consultat. Deci aici sunt modificările.
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Nistor Laurențiu:
Mulțumesc. Domnule secretar!
Dan Daniel:
Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea
regulamentului. Regulamentul a fost propus de comitetul director în
competență, către consiliul județean, în competența căruia este
aprobarea regulamentului, astfel cum a fost propus de către comitetul
director. Discuțiile care s-au dus sunt pe proceduri operaționale.
Întotdeauna, procedura este dată în aplicarea legii. Nu este corect să
discutăm acum că o anumită procedură este foarte performantă sau
mai puțin performantă. Un lucru trebuie urmărit foarte clar: persoane
competente, în speță șefii de secție în discuție, își elaborează
procedurile de lucru, respectă ordinul ministrului sănătății, sunt bine
reglementate în aplicarea legii. Nu se poate să fie o procedură care
este adaos sau pe lângă norma legală. În consecință, noi acum
aprobăm un regulament și nu proceduri operaționale. Mulțumesc!
Nistor Laurențiu:
Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, mai
intervin eu. Domnule Toncean, sunteți reprezentantul consiliului
județean pe probleme medicale. Care e punctul dumneavoastră de
vedere?
Toncean Bogdan:
Noi am primit un ROF avizat de comitetul director și, în
consecință, noi trebuie să-l aprobăm, după ce facem un raport de
specialitate, cu avizul secretarului general al județului.
Nistor Laurențiu:
Deci voi ați primit ROF respectiv vizat de comitetul director
al spitalului județean. Și atunci, domnule Demeter, dacă a primit avizul
comitetului director al spitalului județean, cine să mai dea aviz, și Casa
Poporului?
Demeter Ioan:
Nu, eu am ridicat o singură problemă: am explicat
nemulțumirea șefilor de secție și a medicilor amendați cu sume diferite
pentru că ei n-au știut, n-au participat la elaborarea acestui regulament
de organizare și funcționare. Și s-a perpetuat această problemă;
comitetul director a înaintat regulamentul, se pare, fără consultarea
șefilor de secție, recte consiliul medical.
Nistor Laurențiu:
Mulțumesc. Atunci, ca să fim foarte corecți, sunt două
reclamații făcute, de la doi șefi de secție. Ca atare, pentru mine două
reclamații înseamnă nimic, la ponderea mare a șefilor de secții. După
ce aprobăm noi regulamentul – sunt convins că probabil se va aproba –
dumneavoastră, toți șefii de secție din spitalul județean, nu doar doi, se
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pot uni, se pot strânge undeva – vă pun la dispoziție sala de aici, dacă
n-aveți unde. Faceți comentarii, nu-i nici o problemă, orice lege, orice
hotărâre de consiliu județean, poate fi amendată. Și, ca atare, nu ne
facem nici o problemă că veniți cu alte … Dar s-o faceți după ce vă
întruniți. Cine vă oprește pe șefii de secție, cine v-a oprit să vă întruniți
până acum și să discutați asta? Că nu am auzit, la mine doar doi șefi
de secție s-au plâns. Restul nimic.
Dacă mai sunt intervenții din partea consilierilor județeni?
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Deva:
Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul voturilor
exprimate la acest punct fiind 30.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Brad.
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.
Nistor Laurențiu:
Domnule Manager, vă rog.
Cârjea Marcel:
Modificările organigramei sunt următoarele: se mărește
numărul de posturi de la compartimentul management al calității
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serviciilor medicale, prin mutarea și transformarea postului vacant de
inginer de sistem II, în post vacant de consilier II. Se desființează
compartimentul informatică, prin mutarea postului vacant de inginer de
sistem la compartimentul management al calității serviciilor medicale.
Nistor Laurențiu:
Domnule manager, colegii au citit. Nu mai repetați
dumneavoastră ce este în proiectul de hotărâre. Colegii din comisii au
citit, suntem documentați. Dacă aveți ceva lămuriri în plus?
Cârjea Marcel:
Nu.
Nistor Laurențiu:
Ne-ați convins, ați convins comisiile, am întrebat dacă mai
aveți altceva de spus.
Cârjea Marcel:
Nu, nu am alte comentarii.
Nistor Laurențiu:
Atunci nu mai repetați, că nu are rost. Ne pierdeți și
dumneavoastră din timpul acesta favorabil. Colegii consilieri județeni,
dacă au intervenții?
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad:
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul voturilor exprimate la
acest punct fiind 31.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31)

IV.
Se prezintă proiectul de privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior –
Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”.
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.
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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.
Nistor Laurențiu:
Pentru a fi la zi cu actualitățile acestui drum, v-aș invita,
domnilor consilieri, să vă luați mașinile personale - și eu am luat
mașina personală când am fost pe drumurile acestea și am stropit-o
până sus, de nu se mai cunoștea că este mașină - și să mergeți să
vedeți ce drum frumos unește două comune psd-iste: Balșa și
București. Și să-mi spuneți dacă sunteți mulțumiți sau nu. Eu vă spun
sincer că am văzut cum lucrează, îl felicit pe constructor și-i felicit pe
cei care au avut inițiativa să facem acest drum, fiindcă neapărat era
nevoie de asemenea drum. Dar sper că ați înțeles ce comune sunt, să
nu cumva să-mi reproșați că-s de la PSD. Sunt două comune din
județul Hunedoara și merită, nu comunele ca atare, merită cetățenii din
cele două comune să aibă acest drum. Și nu numai ei, ci toți cetățenii
din zona Brad care vor să viziteze sau să vină la Geoagiu. Le scurtăm
foarte mult din kilometri, dar și ca timp, drumul spre Geoagiu sau de la
Geoagiu spre Brad.
Dacă sunt intervenții din partea consilierilor județeni?
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci
– Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui
acord de parteneriat pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei
Naționale de Artă ”FORMA” din 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.
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 unui acord de parteneriat
pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei Naționale de Artă
”FORMA” din Deva:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:
„Montare ascensor de persoane la Secția de boli infecțioase a
Spitalului Județean de Urgență Deva”.
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.
Bădin Ion:
Dacă-mi permiteți, domnule președinte? Inițial, la ședințele
de ieri ale celor două comisii din care face parte, am spus că nu
particip la vot. Dar m-am consultat din nou cu domnul secretar general
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și cu doamna director Prodan Adina și am ajuns la concluzia că nu sunt
în conflict de interese sau incompatibilitate cu faptul că soția mea este
director economic la spitalul județean, ținând cont că este vorba despre
o investiție care se face. Ca atare, voi vota acest punct.
Nistor Laurențiu:
Altcineva?
Demeter Ioan:
Dacă domnul vicepreședinte votează, votez și eu.
Nistor Laurențiu:
Dacă iar vă abțineați amândoi, aș fi propus consiliului
județean să vă tăiem cel puțin jumătate din indemnizațiile pentru
ședința de astăzi. Fiindcă eu mă așteptam de la amândoi, nu să vă
lăudați că veți vota acest proiect, ci să spuneți consilierilor județeni de
ce este necesar acest lift. Și atunci, mă simt nevoit să vă spun eu. Deși
clădirea de infecțioase are un singur etaj, este necesar un asemenea
lift dragii mei, fiindcă sunt persoane supraponderale sau care nu pot
urca pe scări și este normal să fie transportate cu liftul. Nu ne putem
bate joc de acele persoane și să le urcăm sau să le coborâm pe scări
cu patul. Și vă mai informez o treabă: că s-a găsit și o firmă deosebită,
care ne sponsorizează cu acest lift. Consiliul județean trebuie să facă
doar proiecte și unele lucruri – să spun așa cum se obișnuiește pe la
noi - care nu sunt eligibile pentru sponsorizare. Trebuie să mulțumesc
firmei respective; n-o să-i fac publicitate acum, dar o să le trimitem o
scrisoare de mulțumire, pentru că fac un lucru deosebit pentru spitalul
județean, sponsorizându-l cu acest lift.
Dacă sunt intervenții din partea consilierilor județeni?
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 ascensor de
persoane la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență
Deva”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor
medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului
mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 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 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 stabilirea preţurilor medii ale
principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului mediu la
masa verde de pe pajiști pentru anul 2022:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021,
virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului
Hunedoara, precum și suplimentarea programului de investiții, anexă la
buget.
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 aprobarea rectificării bugetului propriu
al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în
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cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și
suplimentarea programului de investiții, anexă la buget:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de
credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean 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 rectificării bugetelor de
venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași
capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea
Consiliului Județean Hunedoara:
Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul voturilor exprimate la
acest punct fiind 31.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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X.
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 prevăzute în bugetul propriu al
județului 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.
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
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea
exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului
Hunedoara pe anul 2021:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.301/2021
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale
elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special
finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 20212022 – semestrul I.
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.
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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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.301/2021 privind aprobarea
acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care
frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de
Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 –
semestrul I:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului
Județean de Urgență Deva, precum și virările de credite bugetare în
cadrul aceluiași capitol al bugetului.
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 rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență
Deva, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol
al bugetului:
20

Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul de voturi
exprimate la acest punct fiind 30.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui
acord de parteneriat pentru realizarea intervențiilor de urgență pentru
acoperirea Turnului locuință nr.1 din situl arheologic Costești – Cetățuie
și punerea în valoare a Cetăților dacice din Munții Orăștiei.
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 unui acord de parteneriat
pentru realizarea intervențiilor de urgență pentru acoperirea Turnului
locuință nr.1 din situl arheologic Costești – Cetățuie și punerea în
valoare a Cetăților dacice din Munții Orăștiei:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

x
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Nistor Laurențiu:
Mai avem două puncte la ordinea de zi, puncte care nu se
votează.
Este vorba de o sesizare făcută de consilierii județeni ai
PNL, pe care îi rog: postați și pe lista partidului ceea ce vă asumați, nu
numai pe pagina dumneavoastră; sau, când faceți asemenea sesizări,
nu faceți în numele altora, care nu sunt de acord. Și aici aș vrea chiar o
explicație de la doamna Cristina Chivu, care a fost foarte agitată la
acea ședință; mie efectiv mi-au dat lacrimile când am citit că parcă nu
ne interesează mersul acestei activități, ca și când eu aș acoperi toate
neajunsurile care au fost ridicate de un consilier județean PSD. Dar nu
asta are importanță, să știți că eu sunt obișnuit să suport orice, dar sunt
obișnuit să și întreb orice pentru lămurirea acestei situații. Și, ca s-o
lămurim de la început, cred că președintele comisiei, pe care
dumneavoastră, consilierii județeni, ați votat-o, e dator să ne dea o
explicație. Ce a făcut comisia care a fost organizată prin Hotărârea
306/2021, ce raport au întocmit și ce a fost comunicat, ce se știe?
Poftiți, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul!
Bădin Ion:
Mulțumesc, domnule președinte, acest raport a parvenit
tuturor consilierilor județeni, a fost pus la dispoziție în timp util. Această
comisie a fost nominalizată și votată de consilierii județeni în ședința de
luna trecută, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.306/2021, cuprinzând cinci membri: subsemnatul, domnul Ștaier
Ioan Dumitru, domnișoara Cristina Chivu, domnul Ciodaru Iulian Dacian
și domnul Muzsic Robert Eugen, toți consilieri județeni. Din punct de
vedere politic, au făcut parte din această comisie cinci consilieri
județeni din patru partide politice din cele cinci reprezentate în consiliul
județean. S-a votat clar în hotărârea de consiliu județean obiectul
acestei comisii speciale; aceasta a avut ca obiectiv analiza și
verificarea sesizărilor referitoare la unele aspecte legate de activitatea
SC Apa Prod SA Deva, formulate de domnul consilier județean Chiș
Alexandru în cadrul ședinței ordinare a consiliului județean din data de
29 octombrie 2021.
Comisia și-a intrat în rol, prima ședință având-o în data de 9
noiembrie 2021, la orele 12,00, la sediul consiliului județean. În această
ședință, membrii comisiei au decis ca subsemnatul să fiu desemnat ca
președinte al acestei comisii, iar domnul Ștaier ca secretar al comisei.
Iar pentru logistică, ca suport tehnic, am cooptat-o pe doamna Crișan
Anca, consilier în cadrul Serviciului administrație publică locală și relații
publice din aparatul de specialitate al consiliului județean. Am deci
atunci ca în data de 12 noiembrie, la orele 9,00, să-l audiem sau să
avem o convorbire - ca să nu spun audiere - cu domnul consilier Chiș
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Alexandru, care s-a și prezentat la acea convorbire, în cadrul căreia i sau pus mai multe întrebări. Domnia sa pe alocuri a negat, dar a spus că
a fost o răbufnire, ținând cont de problemele personale pe care le avea
cu Apa Prod pe strada unde locuiește și că își retrage acele afirmații,
pentru că nu are nici o dovadă că sunt legături între directorul Apa
Prod, aflată în subordinea consiliului județean, și balastierele sau
abatoarele la care făcea referire. Spunea domnia sa, în convorbirea pe
care a avut-o cu membrii comisiei, că nu cunoaște nici o balastieră sau
abator de pe raza județului Hunedoara care să aibă contact direct sau
unde să aibă interese directorul general al Apa Prod.
A doua întrevedere am avut-o cu directorul general al Apa
Prod Deva, în data de 16 noiembrie, la orele 9,30. În această întâlnire,
membrii comisiei au solicitat lămuriri privind activitatea dânsului, dacă
are vreo societate care are interese la balastierele sau abatoarele din
județul Hunedoara. Domnia sa a spus că nu are așa ceva; are o
societate, dar obiectul acesteia este turismul, o pensiune. În același
timp, fiind director general, dânsul ne-a prezentat acte din care rezultă
că Apa Prod are relații comerciale cu anumite balastiere din județul
Hunedoara; pe baza facturilor furnizează materialul necesar producției
acestei societăți. Și Apaprod are relații comerciale și cu abatoare,
pentru că măsoară cantitățile de apă pe care le livrează.
Concluziile care s-au desprins în urma acestor convorbiri cu
cei doi: „Comisia specială de analiză și verificare, organizată prin
Hotărârea Consiliului Județean nr.306/2021, constată că nu se
adeveresc afirmațiile domnului consilier județean Chiș Alexandru,
formulate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 29 octombrie 2021, privind interesele pe care le-ar avea cu
balastierele și abatoarele din județ domnul director general al S.C. Apa
Prod S.A. Deva, inginer Arion Victor.” Semnează: Bădin Ion președintele comisiei, Ștaier Ioan Dumitru – secretarul comisiei, Chivu
Cristina, Ciodaru Iulian Dacian și Mizsic Robert Eugen – membri ai
comisiei.
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc și eu. Sigur că ascult și părerea consilierilor,
dar aveți un dar de a prezenta, domnule vicepreședinte, că aproape cămi venea să cad de pe scaun. Când ați spus că are legături cu
abatoarele, mă gândeam: ce dracu, cumpără carne să dea la
muncitori? Și pe urmă ați pus virgulă: pentru a verifica apa pe care o
livrează. E o scenă din asta, de a de băga în spaimă, pe care domnul
Bădin o face, dar noroc că rezist.
Sigur că aș vrea punctul de vedere al celor care au sesizat
problema asta, fiindcă punctul de vedere al celui care a sesizat-o, al
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consilierului județean, îl știm. Vreau punctul de vedere al consilierilor
PNL care au făcut publică această problemă și și-au manifestat
dezacordul față de cum acționează președintele consiliului județean:
Poate că astăzi era să fiu și incriminat că sunt pe aceeași mână și
colaborăm cu balastierele, cu Arion. Doamna Cristina Chivu, ce părere
aveți? Ați constatat ceva sau nu?
Chivu Cristina:
Am constatat că domnul Chiș a făcut niște afirmații pe care
nu și le-a mai susținut după ședință. În rest, cum era de așteptat. Nu
cred că vreunul dintre noi credea că domnul Arion, chiar dacă are ceva
interese, ar fi fost așa, la vedere, la Registrul Comerțului, ca să vedem
că are acțiuni în anumite firme. Nu era problema despre asta, era
problema că trebuiau verificate niște afirmații atât de grave, pe care lea adus domnul Chiș. Le-am verificat, dânsul nu mai recunoaște nimic.
Pentru că, dacă vă amintiți sau dacă citiți - că doar avem scris și avem
înregistrată ședința aceea - spunea că el știe și ne dă nume. La
audierile din comisie nu a mai avut nici un nume și nu-și mai amintea
nimic. Deci am verificat, este în regulă.
Nistor Laurențiu:
Vedeți, doamna Cristina, vedeți cât de ușor pot să te ducă
niște declarații din acestea în eroare și să faci niște declarații publice și
să incriminezi președintele consiliului județean? De aceea, cred că este
bine, înainte de a tăia gâtul cuiva, să te mai gândești măcar: îi mai dăm
o speranță la viață sau nu? După ce ați postat dumneavoastră pe
facebook, am primit zeci de telefoane, să mă întrebe: domnule
președinte, vă credeam om serios; cum țineți un asemenea om în
brațe, cum nu interveniți? Efectiv eram pus aproape în situația să zic
că-mi dau demisia. Dar, după aia, mi-am revenit eu singur și am spus:
e păcat să-mi dau demisia pentru nevinovăția mea. Acum sper că neam convins cât de ușor se poate duce în eroare, chiar de către un
consilier PSD. Păcat, că îi dorim sănătate maximă domnului Chiș,
păcat că nu-l auzim și pe dânsul, să ne spună ce l-o fi apucat. Fiindcă,
dacă spui o prostie, părerea mea este că trebuie să o susții până la
capăt. Sau dacă este lucru adevărat.
Eu v-aș sfătui, pe toți consilierii județeni și pe cei doi
vicepreședinți care suntem aici politic - pe domnul secretar general numi permit să-l sfătuiesc și nici pe domnul administrator, că ei nu sunt
politic aici, ei sunt apolitici, numiți - dar noi să ne gândim mult când
vrem să acuzăm ceva și să vedem dacă nu cumva pot fi și urmări.
Fiindcă la modul cum a fost scris acolo … noroc că acum ne-am
încuscrit, domnilor consilieri PNL, că eram hotărât după această
ședință să vă dau în judecată pe cei care ați semnat acea scrisoare
publică, fiindcă mi-ați produs atâtea deservicii și mi-ați scăzut din
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imagine, încât aproape că-mi este teamă să mai candidez în 2024, că
îmi stricați cumva procentul. Acum ne-am încuscrit, nu vă mai dau în
judecată, o iau pe spezele mele, o repar eu singur. Dar să sperăm că,
totuși, dăm dovadă de altă gândire și nu ne aruncăm chiar așa la om,
să-i tăiem gâtul, când chiar nu-l știm vinovat.
Arion Viorel:
Domnule președinte, mă scuzați că intervin, dar senzația
mea este că unii dintre colegii noștri folosesc consiliul județean pentru
răfuieli politice mai vechi sau mai noi. Este știut că domnul Victor Arion
a fost membru PNL și este știut că a mai avut altercații cu diferite
conduceri ale Partidului Național Liberal. Ceea ce vreau eu să spun în
această ședință este că nu mi se pare normal ca noi, ceilalți, care nu
facem parte din aceste răfuieli, să fim folosiți ca ring de luptă pentru
rezolvarea unor probleme personale. Consiliul județean este, totuși,
instituția cea mai importantă din județ, iar dacă există asemenea
reclamații, ele ar trebui să se facă către organele în drept.
Nistor Laurențiu:
Corect. Vă felicit pentru poziția dumneavoastră, domnule
Arion, aveți dreptate. Asta am solicitat și eu, să gândim bine când
facem o reclamație ca asta, fiindcă nu cred că mai ducem așa ușor în
eroare oamenii, să spunem de unul că este vopsit nu știu cum, când
oamenii îl văd altfel. Așa că vă dau perfectă dreptate și cred că, în
activitatea noastră, e bine să dispară din obiceiurile noastre asemenea
lucruri. Eu sper că ne-am înțeles destul de bine și, dacă eu, în calitatea
mea de președinte, nu dispuneam să se înființeze o asemenea
comisie, sigur că puteam să-mi atrag și oprobiul publicului și al
dumneavoastră, al consilierilor județeni. Ba mai mult, puteați să
considerați că-mi este teamă să înființez o asemenea comisie. Nu-mi
este teamă, fiindcă știu că nu fac lucruri împotriva legii. Nu mi-a fost
teamă, dar mi-e teamă de altceva: că irosim timp, cinci oameni din
comisie, să verifice niște lucruri care au fost aruncate așa, ca și cum
arunci zarurile la table, de un începător, care nu știe să dea nici măcar
cu zarul, decum să mute piesele. Cam asta este.
Muzsic Robert Eugen:
Domnule președinte, aș vrea să intervin, dacă îmi permiteți!
După cum se știe, am făcut parte din comisia de analiză și verificare a
sesizărilor pe care le-a făcut colegul nostru, domnul Chiș Alexandru,
referitoare la SC Apa Prod SA. În urma verificărilor, exact cum au spus
și colegii, nu s-au adeverit cele afirmate de colegul nostru. Eu aș veni
cu o rugăminte, fiind persoane publice: mai multă responsabilitate și
atenție la declarațiile pe care le facem, atât în presă, cât și în mediul
online sau în ședințele consiliului județean, pentru că ele pot să atragă
consecințe foarte grave. Nu s-a adeverit ceea ce spunea colegul
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nostru, iar lucrurile s-au lămurit foarte clar, deoarece am avut tot
suportul celor de la Apa Prod și, în special, al domnului Arion Victor,
pentru a putea lămuri această situație. Rog încă o dată la multă
responsabilitate când se fac asemenea afirmații, pentru că este păcat,
cum spuneați și dumneavoastră, să pierdem timpul, și noi, și colegii
noștri, pentru a lămuri o situație care, de fapt, se poate lămuri în alt fel.
Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc și eu, domnule Muzsic. Aveți perfectă
dreptate și chiar apreciez poziția dumneavoastră. Dar vă mai spun că,
pentru mine, a fost cel mai greu să dau explicații familiei, care m-a luat
în șuturi, când au văzut cele scrise de consilierii PNL. M-au întrebat:
tati, ești om serios sau nu? Am întrunit consiliul de familie și i-am
lămurit repede. Dar când o să întrunesc tot electoratul, să-i lămuresc,
asta este mai greu. Știți bine că-s iertător și trec cu vederea, dar
această scrisoare cred că trebuia cercetată și reclamațiile împotriva
mea, și faptul că am fost și eu incriminat, trebuiau cercetate și de alții.
Dar, în fine, o lăsăm acum. E bine că ne-am convins că nu e adevărat.
Și, așa cum au spus și cei doi colegi, trebuie să fim mult, mult mai
atenți când facem asemenea lucruri, că nu este bine. Putem arunca cu
piatra oricând, deși cel care aruncă cu piatra poate are o sută de
păcate mai mult decât cel asupra căruia se aruncă piatra. Știți cum
scrie și în sfânta scriptură: să arunce cu piatra cel care nu are nici un
păcat. Vă mulțumesc.
Înainte de ședință, de a intra în direct, vă ascultam și chiar
mi-a plăcut entuziasmul dumneavoastră. Domnul Muzsic Robert
întreba dacă se țin sărbătorile, colindele. Vreau să vă spun că ne-am
gândit și anul acesta - și o să facem o ședință cât de rapidă – în primul
rând la copiii celor care fac parte din instituțiile subordonate consiliului
județean, la cei care sunt instituționalizați, care sunt în centre de copii
ce aparțin de consiliul județean; în primul rând ne-a fost gândul la ei. A
doua oară ne-a fost gândul la cei care vin să ne ureze la mulți ani și n-o
pot face, pentru că nu pot veni în birouri. Și atunci m-am gândit că ar fi
bine să facem în felul acesta: să facem în curtea consiliului județean o
mică scenă unde să primim colindătorii. Intră pe poarta pe care, până
acum, se intra cu mașinile și ies pe poarta cealaltă, în așa fel încât să
nu facem o încălcare a legii privind protecția împotriva COVID. și
atunci, pe toți consilierii județeni vă rog ca, în zilele respective, când
puteți, să fiți prezenți. Mi-ar face plăcere să fim cât mai mulți prezenți
aici, să demonstrăm și noi copilașilor care vin să ne ureze Crăciun
fericit că și noi putem – pe măsura în care ei vin să ne ureze din suflet
multe lucruri – să fim alături de ei cu câte un pachețel și să rezolvăm în
așa fel încât să fie lumea mulțumită. O socializare între consilierii
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județeni, conducerea consiliului județean, un vin fiert - pe care îl aduc
eu de acasă, că am avut o producție bunișoară anul acesta – vor fi
binevenite.
O altă problemă pe care vreau să o aduc în fața
dumneavoastră: domnilor consilieri județeni, ieri - v-am așteptat pe mai
mulți, dar le mulțumesc celor care au fost prezenți – când am făcut o
trecere în revistă a drumului județean Hunedoara Călan. Vreau să vă
spun că am rămas impresionat de modul cum s-a lucrat la acest drum
și cred că la fel și dumneavoastră, cei care ați circulat pe el. Am făcut o
trecere de la vechi la nou, adică de la un drum vechi, la unul
modernizat, demn de mileniul în care ne aflăm. Mai mult, o trecere de
la vechi la nou, o mașină de epocă din 1939 a fost cea care a deschis
calea. Bineînțeles că nu am avut curajul să mă urc eu în mașină; nu
pentru că nu aveam siguranța în mașină, dar sunt convins că azi
dimineață toată presa și televiziunile ar fi spus că președintele s-a urcat
în ea ca să-și facă imagine. Eu m-am dus cu Dacia noastră de la
consiliul județean și m-am simțit foarte bine. Dar, după mașina de
epocă, a trecut și o mașină electrică, la care toți sperăm și mai ales în
administrațiile publice le recomand să achiziționăm, pe cât posibil,
mașini electrice. A fost o trecere de la vechi la nou, de la 1939 la 2021.
Deci un drum de excepție făcut și pe care dorim ca cei care-l folosesc
să nu aibă evenimente, iar noi, consiliul județean, să fim mândri că am
putut ajuta municipiul Hunedoara și orașul Călan și să putem face cât
mai multe.
De asemenea, ieri, cei care au venit de la Hunedoara:
domnul Muzsic, domnul Arion, cred că ați văzut că, la solicitarea
cetățenilor din Bârcea Mare și Bârcea Mică - care de vreo 30 de ani
încoace au solicitat să le facem o intrare în care să-i mai ferim de
accidente – ieri s-a terminat și trasarea acestor intrări. O intrare chiar
corect făcută și la cote deosebit de frumoase. Toate aprecierile pentru
constructorul drumului și al acestei intrări spre Bârcea Mare și Bârcea
Mică și cred că toți trebuie să avem în vedere că, indiferent ce se face
și în orice localitate, nu facem altceva decât pentru cetățenii județului
Hunedoara. Noi suntem temporari pe funcțiile acestea, plecăm, dar
cetățeanul rămâne. Și tot ce rămâne bun în urma noastră după cei
patru ani de zile, poate va fi apreciat și peste sute de ani.
Din partea dumneavoastră dacă mai sunt întrebări?
Goia Marcel Adrian:
Pentru că nu știu dacă ne mai întâlnim sau nu până la 1
Decembrie, vreau să vă urez, dumneavoastră și domnilor colegi, dar și
tuturor românilor, la mulți ani.
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Nistor Laurențiu:
Mulțumesc din suflet! Mi-ai luat-o înainte, asta înseamnă să
fii cu un pas în fața președintelui! Felicitări, dar eu încă nu am încheiat
ședința. Poftiți, domnule Muzsic!
Muzsic Robert Eugen:
Mulțumesc, domnule președinte! Într-adevăr, ieri a fost o
vizită foarte frumoasă pe drumul care leagă Hunedoara de Călan. Este
o investiție foarte importantă pentru consiliul județean și este
importantă pentru locuitorii din municipiul Hunedoara, din Hațeg, din
Călan, care circulă pe acest drum, și nu numai. Felicitări încă o dată
pentru această investiție constructorului, pentru că este o investiție
foarte importantă.
Într-adevăr, și șa Bârcea Mare s-a făcut o investiție foarte
bună. Este foarte important că se poate rezolva intrarea autoturismelor
mult mai ușor către Bârcea. Dar aș vrea să mai ridic două probleme,
legate de intersecția de la Almaș, la intrarea către Bulbucani, de pe
același drum, pentru că și acolo au fost foarte multe accidente. Se
poate, eventual, rezolva prin aceeași metodă ca și la Bârcea, o intrare
spre cele două localități.
Și revin cu o problemă pe care am ridicat-o și acum câteva
ședințe, în consiliul județean, cea a parapeților din dreptul centului
logistic, pe același drum de care fac vorbire. Știți foarte bine că numai
săptămâna aceasta au avut loc două accidente, dintre care unul foarte
grav, chiar în acel lor. Rugămintea mea este să se găsească o soluție,
ori de lărgire a primei benzi, ori de semnalizare corespunzătoare a
benzilor respective, pentru a evita pe viitor asemenea tragedii.
Vă mulțumesc și vreau, înainte de a încheia, să urez și eu
la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și din România, dar și
colegilor noștri și dumneavoastră. La mulți ani!
Nistor Laurențiu:
Mulțumim. Domnul Costel Avram vă dă un răspuns.
Avram Costel:
Referitor la a doua problemă, este adevărat că au fost două
accidente. Primul accident s-a datorat oboselii, șoferul a adormit la
volan, iar al doilea s-a datorat vitezei. Vreau să vă asigur că acolo
semnalizarea este aprobată de poliția rutieră și este realizată conform
legislației în vigoare. Noi nu putem face nimic altceva decât ceea ce
ne-a aprobat poliția rutieră.
Muzsic Robert Eugen:
Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Referitor la aceste semnalizări – n-am vrut s-o mai spun,
dar mă provoacă Costel - și pe drumul Hunedoara-Călan am avut vreo
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zece sesizări, între care una foarte, foarte vehementă. A venit la mine,
noroc că sunt mai înalt și nu mă temeam de el, că era mai scund ca
mine și, dacă cumva ridica mâna, eu o ridicam mai sus ca el. Dar nu
poți să le faci pe plac tuturor. El și-a făcut intrarea undeva la ieșire din
Hunedoara, pe partea stângă are o casă proprietate particulară, dar
într-o curbă poliția nu ne dă voie să facem linie discontinuă. Sigur că-i
un disconfort pentru cei care ar vrea să intre direct, cum coboară de la
Hunedoara, s-o ia în stânga în curba aceea. Dar noi nu putem să
încălcăm legile. Tot trasajul care s-a făcut la acest drum este cel stabilit
de poliția rutieră, iar noi nu avem competențe în plus față de poliție și
nu putem. Așa că orice am face, tot mai sunt și nemulțumiți. Iar dacă
mulțumești 90%, ceilalți 10% mai înjură. Mai primesc și acum colinde
de Crăciun cu înjurături.
Dacă alți colegi mai au intervenții?
Micula Dacian Claudiu:
Eu știu că dumneavoastră aveți atributul de a propune
regulamentul de ordine interioară și aș vrea să vă propun
dumneavoastră ceva, că nu știu dacă pot face un proiect de hotărâre în
acest sens. Să încercăm să transmitem aceste ședințe pe internet, pe
pagina de facebook sau youtube a consiliului județean, pentru
transparență și pentru ca cetățenii să vadă ce muncim noi aici. Cred că
este foarte simplu de îndeplinit acest lucru, deoarece tehnologia ne
permite acum. Programul zoom are încorporat în el un modul care
permite să transmiți direct, prin două clicuri. Iar ședințele live se
transmit destul de ușor pe internet, fără să mai apelăm la televiziuni
sau alte chestii. Asta am vrut să vă rog, dacă se poate.
Nistor Laurențiu:
Sunt de acord și vă felicit pentru asta. Dar, dacă o
propuneam eu, o tratați invers. Ziceați că o propune președintele, ca
să-și facă imagine. Dar eu sunt atât de bucuros că ați propus-o
dumneavoastră, sunt pentru s-o facem, ne ocupăm. Vorbesc cu
oamenii mei de la tehnic, să-i dăm drumul cu treaba asta. Este foarte
bine. Sigur că fiecare cetățean poate să aibă posibilitatea de a fi
informat cu tot ce se discută în consiliul județean, toate proiectele.
Felicitări!
Micula Dacian Claudiu:
Eu sunt IT-ist de meserie și, dacă au nevoie colegii de la
tehnic de ceva ajutor, sunt dispus să-l ofer.
Muzsic Robert Eugen:
Dar eu cred că ședințele ordinare, care au fost la consiliul
județean, au fost transmise.
Nistor Laurențiu:
Bineînțeles.
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Micula Dacian Claudiu:
Dar unele nu le-am putut găsi. Poate nu am știut eu să caut
prin cotloanele internetului, dar sunt care au fost transmise și au
dispărut. Eu aș prefera să fie toate disponibile, ca să le putem urmări
oricând.
Nistor Laurențiu:
Sunt și vor fi disponibile, fiindcă nu are nimeni interesul să
sustragă cumva înregistrarea de la vreo ședință. Cel puțin cât sunt eu
aici, când nu vom mai fi echipa asta … fiecare echipă hotărăște. V-am
mai spus o dată: vreau să fiu mai transparent decât domnul Ion Iliescu.
Dacă nu mai sunt intervenții, dați-mi voie și mie să urez, de
1 Decembrie, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani, România! Și,
măcar de această zi, Dumnezeu să ne facă să fim mai buni un pic, mai
iertători. Că este bine și de Ziua Națională a României să ne mai
schimbăm un pic poziția față de semenii noștri, fiindcă destul de mult
ne-a înrăit și ne-a despărțit această boală necruțătoare – COVID 19 și
cred că măcar noi, politicienii, n-ar mai trebui s-o facem.
Vin cu rugămintea să o să mai facem o ședință, pentru
stabilirea programului de Crăciun, a pomului de iarnă, să aprobăm tot
ce trebuie acolo. O s-o facem cât mai repede, ca să avem timp să
pregătim ceea ce trebuie, iar dumneavoastră să răspundeți prezent în
zilele respective, când vor fi colindători, și să fim toți aici, că ne colindă
pe toți, nu numai pe cineva anume. Copilașii vin cu drag, noi îi
ascultăm cu drag și este bine să fim atenți cu asemenea lucruri.
De Ziua Națională a României, vă pot spune că se
desfășoară evenimente la centrul de județ, la orele 12,00, după care la
Țebea sunt ceva evenimente. După aceasta, la orele 17,30, am înțeles
că Primăria Hunedoara dorește să marcheze această zi într-un mod
deosebit. Consiliul Județean Hunedoara, în colaborare cu Primăria
Municipiului Hunedoara, ne-am implicat și în treaba asta, că așa este
bine, să ne implicăm.
Domnule Bârea, v-a sosit arhitectul acolo?
Bârea Vasile:
N-a venit, domnule președinte, până acum. Dar o să fie
făcut proiectul și o să vi-l prezentăm.
Nistor Laurențiu:
Înseamnă că mă minte pe mine.
Bârea Vasile:
Nu știu, pe mine nu m-a anunțat. Este posibil să fi fost și să
fi discutat cu primarul.
Nistor Laurențiu:
Bun. Vorbiți cu el, că eu l-am căutat la telefon și mi-a spus
că e la Lunca Moților, la biserică.
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Bârea Vasile:
Înseamnă că a fost cu domnul primar acolo. Dar pe mine nu
m-au anunțat.
Nistor Laurențiu:
În momentul când se aprobă asta, trebuie să hotărâm și în
consiliul județean, să participăm și noi, să ajutăm comunitatea de
acolo.
Bârea Vasile:
Fără doar și poate, domnule președinte.
Încă o dată la mulți ani tuturor!
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PREȘEDINTE,
Laurențiu Nistor

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan
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