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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 
din data de 20 iulie 2022 

 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2022 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.254/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 20 iulie 2022, orele 13,30. 

     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, Suciu Ancuța 
Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – 
consilieri  județeni;  Dan Daniel – secretarul general al județului.  
    Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Ciodaru 
Iulian Dacian și Socaci Andrei. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Nistor 
Laurențiu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri, la care se 
adaugă președintele Consiliului Județean Hunedoara (31), 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. 
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    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 14 iulie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare 

conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.68/2022 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice 
care utilizează fluide medicale – Lucrări de relocare și realizare 
conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse 
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatele de 
aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort și 
de avizele comisiilor de specialitate. 
    Nistor Laurențiu:  
    Stimați colegi, domnule secretar general, înainte de a trece 
la dezbaterea proiectelor de hotărâre din ordinea de zi, mă simt obligat 
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să fac o precizare. Dacă pe unii din consilierii județeni vă deranjează că 
facem ședințele acestea de urgență sau dacă nu cunoașteți Codul 
Administrativ, mă simt obligat - și îmi cer scuze celor care cunosc și 
sunt documentați – să fac următoarea precizare: art.179 alin.3 din 
Codul Administrativ spune că „în caz de forță majoră și maximă 
urgență, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor județului, convocarea 
consiliului județean se poate face de îndată”. Cei care aveți alte 
preocupări, de partid sau altele mai importante, puteți să nu veniți la 
ședințe, că nu mă interesează. Sunteți nemotivați, doar atât.  
    De ce am convocat-o așa, de îndată? Sper ca, cei care 
trebuie să-și ia notițe, să-și noteze și vă arăt aici, la cameră să vedeți și 
dumneavoastră; se vede ceva? În 19.07.2022 primim de la minister o 
solicitare de clarificare privind Programul Operațional Infrastructura 
Mare. Cred că ar trebui să fim nebuni la cap unii, să nu convocăm 
comisiile de urgență, să nu convocăm ședința de consiliu județean și să 
pierdem vreo 270 de milioane de euro sau mai mult, că unii dintre 
consilierii județeni n-au apucat nici măcar să citească regulamentul sau 
se termină și sesiunea și nu vor apuca să-l citească. Asta este treaba 
lor. Treaba noastră este să ne facem datoria. Nu vreau să dau numele 
consilierului județean, că nu-mi face plăcere, doar îi recomand să facă 

mai mult studiu și să lase propaganda politică deoparte. Mai mult studiu 
pe probleme administrative, că altfel mă simt obligat să-i dau și numele, 
ca să-l fac și de rușine în fața celor care ne ascultă. Vă mulțumesc. 
 
 

 
 
I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de 
relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni 
post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea 
măririi puterii instalate”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.68/2022 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești 
publice care utilizează fluide medicale – Lucrări de relocare și realizare 
conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 
în vederea măririi puterii instalate”. 
    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 cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.68/2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea 
siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează 
fluide medicale – Lucrări de relocare și realizare conexiuni post 
transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea 
măririi puterii instalate”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Bârea, am înțeles că aveți ceva de spus. 
    Bârea Vasile: 
    Da, domnule președinte, vă mulțumesc mult că-mi dați 
ocazia să vorbesc. Eu sunt acum la casa de cultură și am în spatele 
meu o statuie din ipsos a lui Avram Iancu. Este o eboșă a statuii din 
bronz făcute în 1934 de sculptorul Radu Moga Mânzat din Brad. Era 
profesor la liceul din Brad, cel care a făcut și statuia lui Decebal din 
parcul de lângă consiliul județean.  
    Ce dorință avem, din partea Societății cultural-patriotice 
„Avram Iancu”, Filiala Brad? De fapt, noi am făcut două intervenții în 
acest sens până acum și urmează să mai facem una până la ședința 
viitoare, ședința ordinară. Prin aceasta solicităm ca la Țebea să se facă 
o rocadă, o schimbare între bustul lui Avram Iancu, care se află acum 
în fața Panteonului de la Țebea și care nu are o valoare artistică și 
istorică așa de mare ca cealaltă, care a fost în Halta Țebea până în 
urmă cu 15 ani, în 2007, când fostul primar din Baia de Criș a mutat-o, 

de teamă să nu fie luată de acolo și topită, așa că a adus-o în curtea 
școlii din Baia de Criș.  
    Noi propunem această schimbare având în vedere că acea 
statuie este deosebit de frumoasă, de interesantă și are o valoare 
istorică și artistică deosebită. Ea s-a dezvelit în 1934 și a fost făcută 
prin contribuția ceferiștilor de pe ruta Brad-Arad. Era șef de gară la 
Brad tatăl regretatului actor Radu Beligan, Nicolae Beligan se numea. 
Și a fost făcută din banii ceferiștilor tocmai ca să fie privită din tren. 
Acum, noi propunem ca această statuie să fie adusă în fața 
Panteonului de la Țebea, să poată fi văzută de toți cei care trec cu 
autoturismul prin fața Panteonului și de cei care vizitează Panteonul de 
la Țebea. 
    Ce este interesant? Că această statuie, care se află acum 
acolo… acolo trebuie puțin amenajat, pentru că în septembrie se 
împlinesc 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Acolo lipsesc și 
niște dale și se făcuse acolo, în jurul statuii, din cauza vântului și a 
celor care aruncă gunoaie, aproape o groapă de gunoi. Am înțeles că 
dumneavoastră ați fost acolo, împreună cu cei care ar putea să ia 
această măsură. Am fi deosebit de bucuroși, dacă s-ar rezolva acest 
lucru până la sărbătoarea de la Țebea de anul acesta.  
    Dacă vreți, vă mai arăt puțin o eboșă a statuii. Nu știu cât 
se vede, este o statuie de ipsos care seamănă cu cealaltă, numai că 
asta e din alt material. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Domnule general, vă mulțumesc pentru inițiativa 
dumneavoastră și vă promit astăzi, în fața consilierilor județeni, că n-o 
să vă dau posibilitatea ca peste vreo două săptămâni să mai interveniți, 
fiindcă aveți dreptate. O să ne apucăm de lucru, mai ales că în acest 
an se împlinesc – așa cum ați spus și dumneavoastră – 150 de ani de 
la moartea eroului național Avram Iancu. Și cred că cei care simțim 
românește și trăim aici, în țara moților, trebuie să înțelegem mai mult 
decât alții. Ne luăm angajamentul, aș putea spune, că cel puțin cu o 
săptămână înainte de sărbătoarea de șa Țebea, statuia să fie gata, să 
poată să fie vizitată, să vedem dacă mai este ceva de făcut, în așa fel 
încât județul Hunedoara să poată fi mândru că avem acolo, la panteon, 
o statuie deosebită. Am găsit toate metodele legale să facem acest 
lucru. A fost un impediment mic, sper că și peste acesta trecem; știți 
dumneavoastră și nu vreau să mai comentez eu. Nu este creat de noi 
și nici de dumneavoastră, este creat de alții. Dar asta-i viața! În viață, 
când vrei să faci ceva bun, te mai lovești și de unii care pun bețe în roți 
sau îți pun piedică și te mai și împing. Noi rezistăm la asemenea 
lucruri, la îmbrânceli și la de toate, ne apărăm bine. Ca atare, vom 
munci ca această statuie, cu o săptămână de zile înainte de 

sărbătoarea de la Țebea, să fie chiar mândria Panteonului Moților. 
    Bârea Vasile: 
    Vă mulțumesc mult, domnule președinte! 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc din suflet și, încă o dată, felicitări pentru 
ideea pe care ați avut-o! 
    Declar închise lucrările ședinței. Doamne ajută, să ne 
vedem cu bine! 
 
 
 

PREȘEDINTE,  
         Laurențiu Nistor   SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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