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    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, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.229/2022, Consiliul 
Județean Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 4 iulie 2022, orele 
14,00. 
     La ședință sunt prezenți: 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, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, 
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, Oprițescu Adrian, Pîrvuța Gabriel Ionuț, 
Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Adrian, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, 
Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – consilieri  județeni;  
Dan Daniel – secretarul general al județului. A lipsit de la ședință domnul 
consilier județean Ciodaru Iulian Dacian. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Nistor Laurențiu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri, la care se 
adaugă președintele Consiliului Județean Hunedoara (32), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ședința este 
legal constituită.  
 



    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul proiect 
al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de merit și a 
stimulentelor financiare elevilor și profesorilor din instituțiile de 
învățământ din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de 
excepție la examenele naționale și la olimpiadele școlare naționale 
sau internaționale, în anul școlar 2021 - 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara, Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani, 
Teatrului de Artă Deva, Bibliotecii Județene”Ovid Densușianu” 
Hunedoara-Deva și a Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Hunedoara, la organizarea proiectului de interes județean 
Festivalul ”Opera Nights” 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea construcției ”Clădire pentru 
secția spitalizare zi cu folosință temporară pentru Unitatea de 
Primiri Urgențe” în domeniul public al Județului Hunedoara; 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
    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: 
  Im primul rând înainte de a trece la punctul 1, dumneavoastră 
nu cred că aveți posibilitatea să vedeți și sala, nu? Așa, dă-le posibilitatea 
să vadă și sala. Avem aici în partea stângă a noastră dragi colegi consilieri 
niște copii minunați, copii care și-au dăruit timpul lor poate de joacă poate 
de multe ori să-și petreacă un concediu cu părinții au crezut că este mai 
bine să stea să se aplece mai mult asupra învățăturii și pentru asta i-a făcut 
să aibă rezultate deosebite la examenul de bacalaureat; avem și o tânără 
mai micuță absolventă a clasei a VIII-a care a luat tot nota zece și surpriza 
cea mare pentru noi, pentru toți trebuie să o recunoaștem că avem aici 



lângă noi și o felicităm încă o dată – cred că o felicitați și voi - și cred că 
merită toți aplauzele voastre. Hai să văd, puteți bate din palme de pe on-
line? Se aude? Mai tare așa să se audă. (Aplauze) Așa. Să vedeți că și de 
la distanță când o faci cu drag și din suflet și când vrei să aplauzi pe cineva 
se aude. Pe lângă cei patru absolvenți de liceu cu nota 10, o absolventă de 
clasa a VIII-a cu nota 10, avem o deosebită plăcere să avem în fața 
noastră și o domnișoară tânără, ambițioasă care a demonstrat că poate 
când se dorește să fie și premiantă cu aur. Este vorba de domnișoara Șoie 
Andreea, elevă, care a luat medalie de aur la Olimpiada europeană de 
geografie de la Belgrad. Vă doresc mult succes, în același timp doresc mult 
succes profesorilor voștri, părinților voștri care v-au fost mereu aproape și 
nu poți nici să iei Bac-ul cu 10, nici să termini clasa a VIII-a cu 10, nici să iei 
medalie fără un efort  deosebit din partea voastră. Este efectiv munca 
voastră, sigur ați beneficiat și de sprijinul părinților în primul rând și a 
profesorilor care v-au coordonat activitatea. Mulțumesc din suflet și  
doamnei inspector general Maria Ștefănie pentru modul deosebit în care se 
implică în desfășurarea învățământului în județul Hunedoara și sperăm ca 
de aici încolo în județul Hunedoara să putem ca în fiecare an să ne 
depășim pe noi, să luăm mai multe note de 10 la bacalaureat, la absolvirea 
clasei a VIII-a, iar ca medalii ne-am dori să revenim la ceea ce a fost 
județul Hunedoara în ceea ce privește sportul de performanță. Avem multe 
exemple, numai săptămâna trecută pentru voi tinerii vă spun că am făcut-o 
cetățean de onoare aici pe doamna Silivaș, fostă mare campioană a 
României la gimnastică, deveancă de-a noastră și care a luat vreo șapte 
medalii de aur mai ales la un concurs a încercat să depășească toate țările  
și cred că și a reușit. Bădin cred că tu poți să confirmi mai bine. 
  Bădin Ion: 
      Da domnule președinte la Olimpiada de la Seul din 1988 
Daniela Silivaș a luat șase medalii din șase din care trei de aur, două de 
argint și una de bronz. A luat mai multe medalii de cât a luat România la 
ultima olimpiadă de anul trecut. 
  Nistor Laurențiu: 
  Mersi Nelu Bădin. Acestea fiind spuse trecem la primul punct al 
ordinii de zi. 
  Stefănie Maria: 
  Domnule președinte. 
  Nistor Laurențiu: 
  Doamna inspector general vrea să ia cuvântul înainte de a 
trece la punctul 1 din ordinea de zi, de data aceasta aveți cuvântul doamna 
inspector general. 



   Stefănie Maria: 
  Mulțumesc foarte mult domnule președinte. Stimați colegi, dragi 
elevi, stimați părinți, este o zi care ne aduce multă bucurie și încep prin a-i 
mulțumi domnului președinte pentru această inițiativă. După cum știm cu 
toții vineri, data de 1 iulie a fost ziua în care s-au afișat rezultatele finale ale 
examenului de Bacalaureat, prin urmare la nivelul județului Hunedoara 
știam exact care este situația mediilor de 10 și anume patru absolvenți de 
liceu media 10 la Bacalaureat și o elevă absolventă de clasa a VIII-a cu 
media 10 la examenul de evaluare națională, iar tot săptămâna trecută 
Șoie Andreea ne-a oferit această mare bucurie și a venit cu medalia de aur 
de la olimpiada europeană de geografie. Prin urmare ne-am mobilizat 
împreună cu colega mea Mate Marta căreia îi mulțumesc cu acest prilej 
pentru implicare și pentru munca pe care o depune și am înaintat adresa 
către consiliul județean vineri și sincer sunt foarte impresionată că deja 
astăzi domnul președinte a hotărât să organizeze această ședință de 
îndată pentru a trece aceste proiecte. Asta dovedește din partea Consiliului 
Județean Hunedoara promptitudine maximă dar și o susținere clară în ceea 
ce privește excelența și performanțele educaționale. Nu ar fi fost posibil 
aceste eveniment fără voi dragi elevi pe care vă felicit din toată inima, 
suntem foarte mândri de voi și vă doresc mult succes în tot ceea ce vă 
propuneți în continuare și am convingerea că veți reprezenta și în 
următoarele competiții și evenimente învățământul hunedorean și școala 
hunedoreană cu cinste așa cum ați făcut-o și în acest an. Felicitări 
părinților, tot respectul pentru părinții voștri și toată considerația pentru 
cadrele didactice pentru cei care vă sunt alături în fiecare zi și v-au pregătit 
pentru aceste examene. Mulțumesc foarte mult domnule președinte. 
Mulțumesc colegilor anticipat. 
  Nistor Laurențiu: 
  Mulțumesc și eu doamna inspector general și în același timp 
consilier județean și acum într-adevăr, hai să începem și ordinea de zi 
pentru că sunt convins că și dintre consilierii județeni mai aveți de spus 
câte ceva. 
 
 
 

I. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea Diplomelor 
de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor din instituțiile de 
învățământ din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la 



examenele naționale și la olimpiadele școlare naționale sau internaționale, 
în anul școlar 2021 – 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, 
sănătate, protecție socială. 
    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 acordarea Diplomelor de merit și a 
stimulentelor financiare elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ 
din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la examenele 
naționale și la olimpiadele școlare naționale sau internaționale, în anul 
școlar 2021 – 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara, Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani, Teatrului 
de Artă Deva, Bibliotecii Județene”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva și a 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, la organizarea 
proiectului de interes județean Festivalul ”Opera Nights” 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 



    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, 
sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
  Bălănesc Doinița Maria: 
  La acest proiect nu voi participa la vot. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel că numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 
Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, 
Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani, Teatrului de Artă Deva, 
Bibliotecii Județene”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva și a Centrului de 
Cultură și Artă al Județului Hunedoara, la organizarea proiectului de interes 
județean Festivalul ”Opera Nights” 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea construcției 
”Clădire pentru secția spitalizare zi cu folosință temporară pentru Unitatea 
de Primiri Urgențe” în domeniul public al Județului 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 Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
  Nistor Laurențiu: 
  Dacă sunt intervenții din partea consilierilor județeni?  



Micula Dacian Claudiu: 
Da, Dacian Micula. 

  Nistor Laurențiu: 
Vă rog. 

  Micula Dacian Claudiu: 
  Nu știu dacă motivul pentru care avem acest proiect de 
hotărâre pe ordinea de zi astăzi în ședința asta de îndată e faptul că 
această clădire a fost inundată ieri de o ploaie, doresc să întreb dacă avem 
vreun indiciu despre cauzele care au determinat această situație rușinoasă 
pot să zic, cum se va rezolva această problemă. Si sper ca acum să-mi dați 
răspunsuri concrete, nu schimbarea subiectului și un fel de propagandă. 
Mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc, sigur că nu te puteai face de minune, nu ai 
rezistat nici azi să nu te faci de minune, ăsta este USR-ul, nu? Ai luat 
exemplu de la fosta subprefectă care am văzut că a postat niște minciuni 
de felul următor că secția de internare de zi este inundată. Mai ieșiți fraților 
din bârlogul vostru să vedeți realitatea, mai ieșiți că vă faceți de minune și 
nu mai faceți politica asta proastă și deșănțată pe care o faceți usr-iștii. 
Acum e bine că ne aud și elevii să vadă și dânșii ce înseamnă administrație 
publică și cum un consilier județean se poate face de minune când nu știe 
situația. Domnule Micula am fost și eu de dimineață văd ce este acolo că 
știam că dumneavoastră #rezist, usri-știi ăștia sunteți foarte aprigi la mânie 
vreau să zic, nu la fapte bune și să fiu documentat. Ieri în Deva, ieri în 
municipiul Deva a fost o ploaie torențială cu cantități extraordinar de mari în 
așa fel încât canalizarea municipiului Deva nu a mai putut să preia toată 
apa căzută din atmosferă și a umplut străzile. Acea apă nu a ocolit nici 
spitalul județean, că spitalul județean nu este amplasat undeva pe 
piedestalul USR-ului, este amplasat pe Terra, pe pământul Devei aici în 
spațiul acesta în care trăim deși domnule Micula ca să nu te mai faci de 
minune îți spun eu acum  la intrare în internarea de zi este făcut un canal 
de gardă cu scurgere numai pentru a prelua apa pluvială care vine în mod 
normal. In asemenea situații, cred că dacă era un canal de gardă cu 
lățimea de 1 metru și adâncimea de 1 metru putea să preia apa să nu intre 
nu în clădire domnule Micula cum mințiți dumneavoastră usri-știi ci a intrat 
la intrare până unde intră salvările și puțin a intrat după zid lucru care nici 
nu se vede. Dar imediat dintr-un țânțar sunteți în stare să faceți un 
armăsar. Sunteți în stare să vă faceți de minune din orice punct de vedere. 
Dacă azi-dimineață aveai curajul - că tupeul că știu că-l ai  dar nu curaj - 
dacă azi-dimineață aveai curajul să vii cu mine, să vii la președintele 



consiliului județean  să facem o vizită acolo la spital ai fi ajuns la concluzia 
că trebuia să-i spui la fosta subprefectă - care nu știu dacă a făcut ceva în 
județul acesta bine dar rău a făcut destul și a ponegrit pe mulți și văd că 
mai continuă dar politica se prinde de ea ca apa de gâscă -  dacă veneai 
cu mine să vezi la fața locului la spital vedeai și dumneata în calitate de 
consilier județean că nu adevărat. Am trecut și eu astăzi domnul Micula 
prin orașul acesta, ăsta este președintele consiliului județean spre 
deosebire de dumneavoastră personal și grupul USR, umblu foarte mult în 
județul acesta. Dimineață am dat o tură de Deva iar când am văzut la mall 
la Deva ce s-a întâmplat și cât a fost de inundat mi-am dat seama de 
cantitatea de apă căzută ieri în Deva, efectiv a fost o inundație la care nu 
ne așteptam. Nu poți să dai vina pe nimeni fiindcă canalizarea este 
dimensionată în funcție de numărul de populație, de gospodării și nu în 
funcție de ce Dumnezeu ne dă câteodată. Poate mai și merităm să ne dea 
Dumnezeu câteodată pentru că facem câteodată și prostii și mai vorbim 
prostii, așa că Dumnezeu ne-a arătat că dacă nu știm măcar să ne rugăm 
să ne ajute ne-a mai dat câte o pleaznă din astea în care să fim mai 
pregătiți  și să fim totuși mai cu capul pe umeri, să nu ținem capul numai să 
nu ne plouă în gât. Aceasta este domnule Micula și îmi pare rău dar eu te 
provoc acum domnule Micula la această ședință online, când mai ai 
asemenea treburi hai direct la mine, te servesc și cu o cafea, cu un suc, cu 
ce vrei și plecăm de mână la fața locului și dacă ai dreptate eu personal 
așa cum mă știi corect vin și spun: domnul Micula are dreptate. Dar de data 
aceasta iar mi-ai căzut în plasă, ce să-ți fac, te bagi singur. Te bagi singur 
numai să te trag la mal. Cam acesta este răspunsul pe care vreau să ți-l 
dau și să nu comentăm că e prea mult și mai ales că avem invitați deosebiți 
astăzi  că altfel mai continuam dar nu-și are rostul.  
  Micula Dacian Claudiu: 
  Cum se va rezolva această problemă și cine va plăti rezolvarea 
problemei, că asta v-am întrebat? 
  Nistor Laurențiu: 
  Poftim? 
  Micula Dacian Claudiu: 
  Cum se va rezolva această problemă și cine va plăti rezolvarea 
problemei, că asta v-am întrebat? 
  Nistor Laurențiu: 
  Domnule Micula iarăși? Mai continui să te faci de minune? Ce 
meserie ai? Ești constructor cumva? 
 
 



  Micula Dacian Claudiu: 
  Nu sunt constructor, sunt IT-ist dar vreau să-mi răspundeți cine 
va plăti rezolvarea problemei și cum se va rezolva problema.  
  Nistor Laurențiu: 
  Am înțeles IT-ist. 
  Micula Dacian Claudiu: 
   Am înțeles, m-am făcut de rușine cum vreți dumneavoastră, nu 
am nicio problemă, eu vreau doar să știe cetățenii cum se va rezolva 
această problemă, nu că USR e de vină, că Oana Biriș a făcut nu știu ce, 
astea sunt alte discuții 
  Nistor Laurențiu: 
  Domnule Micula, dacă nu ești disciplinat îți închid microfonul și 
vorbești singur la stele. Deci ai ridicat problema cum se va rezolva această 
situație. Nu am stat cu mâinile în sân domnule Micula, am fost la fața 
locului și am stabilit - că ferească Dumnezeu  ne putem aștepta că mai 
primim o palmă din asta, nu vom mai primi și ca să facem ceva suplimentar 
- am hotărât să mai facem o rigolă nu cum este rigola făcută acum chiar în 
fața clădirii să mai facem încă o rigolă la o distanță de vreo 6 metri pe 
drumul care intră în spital care va fi deversată tot în canalizarea 
municipiului Deva, dar dacă canalizarea municipiului Deva iar va deversa 
100% ne bagă apa pe canal înapoi, așa că vă rog foarte mult din punct de 
vedere tehnic mai consultați un inginer, un arhitect care se pricepe și în 
momentul în care așa cum spunea un ziarist și acum parcă îmi vine să o 
apreciez pe ziarista respectivă  că ori veniți cu două lecții pregătite anticipat 
ori tăceți din gură, cam așa am tras eu concluzia de la o ziaristă din județul 
Hunedoara care acum sunt nevoit să îi mulțumesc din suflet fiindcă mă 
provocați, asta este. Dumneavoastră nu veniți cu două lecții anticipate 
pregătit, veniți cu cinci în urmă, ca atare ce să facem. Doamne ajută, asta 
este situația te aștept la mine la consiliu mâine dimineață și mergem la braț 
amândoi să-ți arăt soluția, să-ți arăt cum arată internarea de zi. 
  Micula Dacian Claudiu: 
  O să vin. 
  Nistor Laurențiu: 
  Mulțumesc din suflet. Bine după atâta gargară politică hai să 
trecem și la fapte. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea 
construcției ”Clădire pentru secția spitalizare zi cu folosință temporară 
pentru Unitatea de Primiri Urgențe” în domeniul public al Județului 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 



- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 2 
abțineri – Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian.  
  Nistor Laurențiu: 
  Vă felicit pentru abțineri, așa este democrația și vă doresc să o 
faceți de fiecare dată la fel. Numai așa putem să fim cu adevărat 
democratici când sunt și abțineri, dacă toată lumea e în unanimitate parcă 
merge prea bine. Si vă invit pe amândoi consilierii USR când vreți să veniți 
la mine să mergeți să vedeți la fața locului dumneavoastră și pe urmă să 
mai vedem dacă mai avem curajul să mai spunem asemenea aberații. 
Mulțumesc, Doamne ajută, ordinea de zi a fost epuizată și declar închise 
lucrările ședinței. 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE,      SECRETAR GENERAL 
                AL JUDEȚULUI, 
          Laurențiu Nistor                 Daniel Dan 
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