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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  

din data de 30 septembrie 2022 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a 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.354/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință ordinară, în sala de ședință a Consiliului Județean 
Hunedoara, în data de 30 septembrie 2022, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 

Laurențiu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian (online), Coltescu 
Marin (online), Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Goia Marcel Adrian, 
Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin (online), Ivăniși Maria, Logofătu 
Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, 
Muzsic Robert Eugen, Oprițescu Adrian, Popa Dorin Ioan (online), Rus 
Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan 
Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian (online) – consilieri județeni; 
Dan Daniel – secretarul general al județului.  
    Lipsește de la ședință domnul consilier județean Gligor 
Dorin Oliviu. 
          Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
      Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri județeni (25 
în sala de ședințe și 5 online), la care se adaugă președintele 
consiliului județean (31), 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 ultima ședință a consiliului 
județean. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre 
aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 
15 septembrie 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 proiectul 
ordinii de zi: 
   1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de 
merit și stimulente financiare; 
   2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale I.G.Duca Petroșani pentru anul școlar 2022-2023; 
   3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2022-2023; 
   4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara 
pentru anul școlar 2022-2023; 
   5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Liceului 
Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Școală 
Europeană, pentru anul școlar 2022-2023; 
   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune 
în domeniul drogurilor la nivelul județului Hunedoara 2022-2026; 
   7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
cooperare între Județul Hunedoara din România și Regiunea Beni 
Mellal Khenifra din Regatul Marocului; 
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    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 
    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Hunedoara; 
    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință 
maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăștie; 
    12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință 
maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr.55.; 
    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Centrul 
Maternal Hunedoara; 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență 

Deva; 
    15. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de 
predare-primire a investiției „Amenajare spații RMN la Spitalul Județean 
de Urgență Deva”; 
    16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acte 
adiționale la contractele de administrare încheiate între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și instituțiile publice 
subordonate; 
    17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru obiectivul de investiții „Conservarea, 
restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa 
Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa 
Regia, Munții Orăștiei, jud.Hunedoara”; 
    18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 
lei; 
    19. 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: 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 
actualizată a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „AQUA 
PREST HUNEDOARA”, precum și a cotei corespunzătoare 
nivelului pierderilor de apă ale sistemului din aria de acoperire a 
SC APA PROD SA DEVA; 

- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva; 

- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara şi Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al 
Comunei Sălașu de Sus pentru realizarea în comun a lucrărilor 
de reparații pentru „Punerea în funcțiune a vechii Linii Electrice 
Aeriene (LEA) pe zona Nucșoara - Cârnic”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Extindere bloc 
operator, Spitalul Județean de urgență Deva”; 

- Proiect de hotărâre privind însușirea formei finale a Scrisorii de 
aşteptări necesare selecției membrilor consiliului de administrație, 
pe o perioadă de patru ani, 2022-2026 la SC APA PROD S.A. 
Deva; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget; 

- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2021, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2022; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie  Brad, virările de credite bugetare în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului 
de investiții, anexă la buget; 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și 
Asociația Pur și Simplu Verde; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului 
Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul 
Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie pentru 
realizarea în comun a obiectivului de investiţii de interes județean 
„Realizare monument al Regelui Ferdinand I - Întregitorul de 
țară”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Republica 
Moldova a unei delegații a Teatrului Dramatic Ion D. Sîrbu 
Petroșani; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Republica 
Moldova a unei delegații a Teatrului de Artă Deva. 

    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 (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 referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Pârvuța 
Gabriel Ionuț, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți la 
ședință este 31, la care se adaugă președintele consiliului județean 
(32). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
diplome de merit și stimulente financiare. 
    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. 
    Ștefănie Maria:  
    Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, dragi colegi, 
dragi invitați, vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte, pentru că 
sunt foarte bucuroasă că avem cu toții parte de acest moment. Dar 
trebuie să apreciem faptul că acest moment îl avem datorită elevului 
nostru, Dragoș Coadă, care a obținut această performanță deosebită și 
a venit cu medalia de aur de la Olimpiada Internațională de Științele 
Pământului. Vorbim de o competiție internațională interdisciplinară, de 
disciplinele: fizică, chimie, biologie și geografie. Cu atât mai mult 
apreciem efortul, munca și interesul pentru aceste discipline. Îl felicit pe 
Dragoș și suntem foarte mândri de elevul nostru, elev la Colegiul 
Național Decebal din Deva, care face cinste învățământului 
hunedorean și, de ce nu?, școlii românești. Vreau să vă mai spun că, la 
această competiție, lotul României a fost format din opt elevi, unul fiind 

Dragoș. Au fost prezente zeci de țări și sute de participanți. În aceste 
condiții, Dragoș a venit cu medalia de aur.  
    De asemenea, felicit din toată inima cadrele didactice care 
au contribuit și care l-au ajutat în pregătire și am toată aprecierea și 
toată stima pentru părinții elevului și pentru toți cei care au contribuit la 
obținerea acestei performanțe. O considerație deosebită am pentru 
domnul director al Colegiului Național Decebal, Florin Ilieș, care - știm 
cu toții – de ani de zile coordonează destinele instituției la nivel înalt. Și 
nu în ultimul rând, doresc să-i mulțumesc foarte mult domnului 
președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, pentru 
că încă o dată confirmă că ceea ce a promis se întâmplă. Și la 
ședințele anterioare, când am premiat alți elevi olimpici, a promis că 
vom continua premierea copiilor capabili de performanță și iată că 
astăzi exact acest lucru se întâmplă. Mulțumesc colegilor pentru 
susținere și sper să mai avem și în perioada următoare astfel de ocazii. 
Felicitări tuturor, mulțumesc mult! 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu, doamna inspector general, pentru 
cuvintele frumoase spuse la adresa elevului, la adresa profesorilor și a 
domnului director. Vă mărturisesc sincer că mi-aș dori să avem zeci de 
asemenea copii și noi vom găsi soluțiile necesare să-i premiem pe 
fiecare. Să simtă cu adevărat că noi, consiliul județean, susținem 
învățământul hunedorean și ne dorim să avem cât mai mulți medaliați, 
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olimpici naționali și internaționali. Asta este o mândrie pentru noi, 
pentru județ, este o mândrie pentru școlile noastre din județ și pentru 
cadrele didactice care pregătesc asemenea copii.   
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor diplome de 
merit și stimulente financiare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
    Are loc înmânarea diplomelor de merit. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumim din suflet și vă așteptăm în fiecare an cu 
rezultate deosebite, fiindcă noi suntem pregătiți să vă premiem: și pe 
profesori, și pe elevi. 
 
 

 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale I.G.Duca Petroșani pentru anul școlar 
2022-2023. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale I.G.Duca Petroșani pentru anul școlar 2022-2023: 
    Nistor Laurențiu: 
    Art.1 se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în consiliul de 
administrație al acestei școli! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    O propunem pe doamna profesor Berger Draga. 
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    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că, din 26 
voturi valabil exprimate, doamna Berger Draga a obținut 26 voturi 
pentru. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 

 
 
 

III. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul 
școlar 2022-2023. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2022-2023: 
    Nistor Laurențiu: 
    Art.1 se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanți în consiliul de 
administrație al acestei școli! 
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    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Aici dorim să îi menținem pe cei doi reprezentanți pe care i-
am votat anul trecut: domnii Popa Gheorghe și Oroian Călin Paul. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că, din 26 
voturi valabil exprimate, domnii Popa Gheorghe și Oroian Călin Paul au 
obținut câte 26 voturi pentru. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 

 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Hunedoara pentru anul școlar 2022-2023. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara 
pentru anul școlar 2022-2023: 
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    Nistor Laurențiu: 
    Art.1 se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în consiliul de 
administrație al acestei școli! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Propunem să menținem reprezentantul  consiliului județean, 
pe doamna Liță Daniela, care este angajată a consiliului județean. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că, din 26 
voturi valabil exprimate, doamna Liță Daniela a obținut 26 voturi pentru. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 

 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” 
Deva, Școală Europeană, pentru anul școlar 2022-2023. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Liceului 
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Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Școală 
Europeană, pentru anul școlar 2022-2023: 
    Nistor Laurențiu: 
    Art.1 se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în consiliul de 
administrație al acestei școli! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    O propunem pe doamna profesoară Șufană Talida. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că, din 26 
voturi valabil exprimate, doamna Șufană Talida a obținut 26 voturi 
pentru. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 

- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Hunedoara 2022-
2026. 
    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. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în 
domeniul drogurilor la nivelul județului Hunedoara 2022-2026: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordului de cooperare între Județul Hunedoara din România și 
Regiunea Beni Mellal Khenifra din Regatul Marocului. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 acordului de cooperare între 
Județul Hunedoara din România și Regiunea Beni Mellal Khenifra din 
Regatul Marocului: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    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. 
     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 organigramei și a statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

 
IX. 

 
      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului 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 organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
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- Abţineri ? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 

 
 

 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 

    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu 
cazare Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
Orăștie. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim 
protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăștie: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

 
XII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu 

cazare Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
Pricaz nr.55. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim 
protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr.55: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu 
cazare Centrul Maternal Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Centrul 
Maternal Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 

(32). 
 

 
 

 
XIV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în 
regim 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență 
Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
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- Abţineri ? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
XV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
Protocolului de  predare-primire a  investiției  „Amenajare spații RMN la  
Spitalul 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. 
    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 însușirea Protocolului de predare-
primire a investiției „Amenajare spații RMN la Spitalul Județean de 
Urgență Deva”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XVI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 
acte adiționale la contractele de administrare încheiate între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și instituțiile publice 
subordonate. 
    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 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 unor acte adiționale la 
contractele de administrare încheiate între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, și instituțiile publice subordonate: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 
 

XVII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții 

„Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic 
Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO 
Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud.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. 
    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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivul de investiții „Conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul 
sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, 
jud.Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 
lei. 
    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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare actualizată a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitare „AQUA PREST HUNEDOARA”, precum și a cotei 
corespunzătoare nivelului pierderilor de apă ale sistemului din aria de 
acoperire a SC APA PROD SA DEVA. 
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    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 Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Am văzut că suntem puși în fața faptului de a aproba 
pierderi de zece milioane de metri cubi – zece milioane de litri – care mi 
se par enorme. Și aș dori să știu dacă cineva de la ApaProd este aici, 
să ne explice sau să explice hunedorenilor de ce, când fac o baie, 
aruncă practic o pâine la gunoi. Și poate explicațiile acestea vor ajuta și 
consilierii să își asume aceste pierderi, ca să explice și consilierii 
hunedorenilor de ce își asumă aceste pierderi. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu. Domnule Arion, vă rog! 
    Arion Victor: 

    Contractul de delegare a gestiunii încheiat de ApaProd cu 
ADI în 2007, avea 80% pierderi. Datorită acestui fapt, Uniunea 
Europeană și Guvernul României – pentru că aceste pierderi sunt la 
nivelul țării acolo unde am spus, la 80% - au făcut aceste finanțări: 
Programul ISPA, Programul POS, iar acum iată că am semnat POIM. 
Dacă nu erau aceste pierderi, nu era nevoie de aceste investiții. Noi am 
ajuns la nivelul anului 2020 să avem pe rețeaua de distribuție - de la 
80% - 40% pierderi. Eu cred că da, le pot spune hunedorenilor că nu 
mai pierd două pâini, pierd numai o pâine. Iar în urma investițiilor pe 
care le facem acum, nivelul pierderilor o să ajungă undeva la 30%. 
Orice instalație hidraulică are pierderi. Uniunea Europeană acceptă 
pierderi între 25 și 30%. Prin urmare, mă bucur că am ajuns acolo, am 
făcut ceva pentru hunedoreni și cred că alții trebuie să vadă ce au făcut 
pentru hunedoreni.   
    În anul 2007 aveam doar nouă localități la care am preluat 
distribuția apei. Pentru dumneavoastră, domnilor consilieri, vă invit să 
mergem pe conducta de aducțiune de la Sântămărie Orlea-Deva, să 
citim contoarele și să vedeți că prin schimbarea conductei avem o 
pierdere de 2%, pentru că avem cinci intervenții, dar calitatea  
conductei e mare. Anul acesta am semnat contractul pe POIM, pe 
ODD, și am fost felicitați că am putut semna acest contract, ca să 
reducem pierderile. E foarte important că am înlocuit rețelele de fontă și 
de oțel, care au o durată de viață de 30 de ani. În municipiul 
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Hunedoara, noi avem rețele de apă care au 80 de ani de folosință și pe 
care le schimbăm acum. Cred că ceea ce am făcut printr-o firmă 
specializată în anul 2020 - pentru că acum avem posibilitatea să știm 
câtă apă pleacă din Sântămărie Orlea, din Râu Bărbat, din Crișcior – 
ne dă posibilitatea să vedem adevărata față a rețelelor de apă și canal 
și cum trebuie să avem grijă de ele.  
    Vă pot spune, domnilor consilieri, că - prin noul program pe 
care l-am semnat - avem o valoare de 20 milioane euro pentru 
schimbarea tuturor contoarelor de apă. Asta ce înseamnă? Că vom ști 
în orice secundă, în orice moment, unde ni se duce apa. Oricum, stația 
de tratare a apei de la Sântămărie Orlea, care-i cea mai mare, la 
momentul anului 2015 a fost cea mai modernă stație din Europa și am 
luat acest premiu la Barcelona. E drept că în județul Hunedoara nu a 
fost vorbire despre acest lucru în acea perioadă. Ce face stația de 
tratare de la Sântămărie Orlea? Tratează apă cât se consumă. Și o să 
vă dau niște sume, să vedeți care a fost nivelul pierderilor înainte de 
preluare. În municipiul Hunedoara, în anul 2004, plecau din Râu Bărbat 
undeva la 2.300.000-2.400.000 mc și facturam la nivelul municipiului 
undeva între 300.000 și 330.000. Acum, după lucrările de investiții pe 
care le-am făcut, atât la aducțiune, cât și la barajul de la Râu Bărbat, 

cât și modernizarea stației de apă de la Hunedoara, pleacă din Râu 
Bărbat undeva între 400.000 și 450.000 mc și drept e că facturăm 
undeva între 230.000 și 240.000 mc.  
    Avem de lucru în municipiul Hunedoara, lucru pe care l-am 
discutat și cu autoritățile locale. Fiind un oraș construit în anii 60-70, 
rețelele de apă trebuie înlocuite, datorită solului care este în municipiul 
Hunedoara - știm că unele cartiere s-a construit prin depuneri de zgură, 
care sunt foarte nocive pentru metal. Aici o să putem face acest lucru. 
Deci chiar mi-am îndeplinit mandatul ca în anul 2020 – conform 
mandatului de delegare - să nu am 39%, să am 40% pierderi. Dacă se 
realiza programul POIM conform planului pentru România 2014-2020, 
fiți convinși că pierderile nu erau acolo. O să discutăm în anii 2025-
2027 cât este nivelul pierderilor.  
    Dragi consilieri județeni, cred că am făcut în acești 25 de 
ani de când sunt director mult pentru rețeaua de apă și canal. Aș vrea 
să fiți și dumneavoastră alături de noi acum, să putem să realizăm 
aceste investiții. Atunci când am fost cu domnul președinte și cu 
domnul prefect la Ministerul Fondurilor Europene, toată lumea spunea: 
să putem să implementăm. Săptămâna aceasta, în 28-29 septembrie, 
a avut loc la Sibiu Expo Apa, la care am invitat toate autoritățile publice 
locale să vedeți cum se pune problema investițiilor de apă în România. 
Am avut o discuție cu directoare BERD, doamna Venera Vlad, alaltăieri 
și spunea că la modul în care gândim și specialiștii pe care-i avem, 
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probabil că în 2030 o să terminăm aceste investiții. Eu sper că noi o să 
ne ținem de cuvânt și să facem ceea ce am făcut până acum. 
    Dacă nu știți, SC ApaProd a semnat contractul de finanțare 
de 62 de milioane de euro în anul 2007, în 2008 s-a apucat de el și în 
2012 l-am terminat. Fac o comparație cu Timișoara, care a început 
ISPA de 15 milioane de euro în 2000 și l-a terminat în 2015. Programul 
POS! V-am invitat pe toți, la sfârșitul anului 2018, să sărbătorim că am 
fost primul județ care am finalizat acest proiect, în valoare de 106 
milioane de euro. Și acum, datorită ajutorului pe care l-am primit de la 
consiliul județean, am fost primii care am semnat pe Ordonanța 109 
acest contract. De ce este bine pentru noi că am făcut acest lucru? 
Pentru că, dacă n-am fost în stare să-l semnăm în perioada 2014-2020, 
cel puțin semnăm acum acest contract în valoare de 278 milioane de 
euro și cu eficiența energetică și putem să îl finanțăm fără a mai 
îndeplini vreo condiție, până la sfârșitul anului 2027. Știu că au fost 
foarte multe probleme că nu l-am semnat, ca și colegii noștri din Valea 
Jiului, care au avut un noroc, o șansă, o muncă în plus și probabil că ei 
au terminat. Dar, dacă punem cap la cap cele două proiecte – cel din 
Valea Jiului și cu cel pe care îl facem aici – să vedem câte județe din 
țară au mai semnat contracte de aproape 440 de milioane de euro, așa 

cum a făcut județul Hunedoara. 
    Deci ceea ce facem noi acum nu este o dorință a ApaProd; 
este o dorință a controlului sau o reglementare care a apărut mai nou a 
Autorității Naționale de Reglementare, care solicită Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară să aprobe acest nivel al pierderilor. Noi 
suntem foarte mulțumiți că avem acest nivel al pierderilor, pentru că am 
putut dovedi care sunt investițiile necesare. Domnule consilier, ca să 
pot să fac o investiție, trebuie să dovedesc că pe o anumită stradă am 
100 de avarii, că materialul este foarte vechi, că am foarte mulți 
locatari. Și asta am făcut. Să nu credeți că cineva ne aproba aceste 
investiții, dacă nu erau legale. Haideți să vedem cu ce investiții putem 
înlocui rețelele de apă și canal, decât cu fondurile europene? Credeți 
că aceste fonduri europene ni le dau doar pentru că zice ApaProd că 
are aceste pierderi? Aceste pierderi sunt reale.  
    Eu cred că este foarte important că purtăm discuția asta, că 
într-adevăr sunt pierderi și mai este și altceva, domnilor consilieri. Apă 
neaducătoare de venit îi spun eu acum, într-un mod elegant, ca să nu-i 
spun furt. Aș vrea să punem mâna toți și să depistăm dacă acolo, la 
fiecare imobil, avem la contract două contoare puse sau avem unul pe 
care-li citim și unul de unde folosim apă. Acesta ar fi apelul meu către 
dumneavoastră. Împreună cu consiliul județean, am cerut să mergem 
în fiecare localitate, să vedem: e adevărat sau nu că la om în casă intră 
un branșament sau două. Cu această contorizare pe care o facem, cu 
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transmisie la distanță, să știți că ne vom putea da seama dacă la Arion 
acasă, într-o lună, pe branșamentul contorizat, el ia apă o oră, cinci 
zile, 15 sau 30 de zile. În momentul în care vedem că nu ia apă decât o 
oră, suntem convinși că are altă sursă de apă.  
    Am făcut toate acestea ca să arătăm fața reală a furnizării 
apei. Și trebuie să mai știm ceva. Că fondul de mediu sau toate aceste 
proiecte europene pe care le-am luat noi, în primul rând au avut o 
componentă de mediu. Astfel încât, nici cu apă, nici cu canal, să nu mai 
infectăm pământul acesta pe care trăim. Vă mulțumesc și, dacă doriți – 
am văzut că ni se cere pe 544 să dăm pierderile – le dau, domnilor 
consilieri, fără doar și poate. O să vedeți că nu e vreo problemă și n-
ascund nimic. Vă mulțumesc! 
    Avram Costel: 
    Am fost director la compania de apă din Valea Jiului și, 
împreună cu Victor Arion, ne întâlneam toți directorii din cadrul 
Asociației Române a Apei și ceilalți directori din țară au întrebat: au fost 
controale de la ANRSCE și care a fost nivelul pierderilor? La noi nu a 
fost, încă n-am fost obligați. Acum a venit la ApaProd, apoi urmează să 
vină și la ApaServ. Și acolo vom fi nevoiți să aprobăm acest nivel al 
pierderilor de apă. Dar nu numai la noi, ci în toată țara: și la Alba Iulia, 

și la Timișoara, peste tot. Nu este un moft al lui Arion sau al ADI 
AquaPrest. Trebuie să respectăm legislația în vigoare, fiindcă așa este, 
sunt anumite pierderi între cât plătești la Apele Române și cât facturezi 
tu în final. Sunt pierderi și furturi. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu și dați-mi voie să vă spun câteva 
cuvinte! În primul rând, vreau să felicit conducerea ApaProd și toată 
echipa de acolo, domnule Arion, în frunte cu dumneavoastră, pentru 
modul deosebit în care v-ați implicat, astfel că în luna septembrie 2022 
a fost semnat contractul de finanțare pe fonduri europene de 278 de 
milioane de euro, pentru partea de nord a județului. Asta înseamnă, 
dragi colegi și stimați cetățeni ai județului, că pâinea despre care s-a 
zis că se fură din buzunar va fi readusă la cetățean, prin modernizarea 
conductelor de aducțiune a apei, modernizarea canalizării, instalarea – 
așa cum spunea domnul Arion – de apometre care pot fi citite la 
distanță și nu mai avem posibilități să ne mai fure și să nu-i depistăm. 
Ba mai mult, așa cum a spus-o directorul general – vom avea 
posibilitatea, dragi colegi, să depistăm acel consumator – indiferent 
cum se numește el: Nistor sau alt nume - dacă are două intrări de apă 
și o singură contorizare sau dacă este corect. Este un lucru 
extraordinar pentru județul Hunedoara și trebuie să fim mândri - trebuie 
să o spunem și la cetățeni, și la toată lumea – de modul cum cele două 
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societăți, componente ale Consiliului Județean Hunedoara, au acționat 
în acest sens. 
    Mulți spuneau că acest proiect nu se va semna niciodată. 
Erau în stare, dragi colegi, să pună pariu cu mine că nu se va semna 
acest proiect. Iată că proiectul s-a semnat și suntem acum în pregătire 
să-l implementăm cât mai repede, să nu pierdem timpul, fiindcă 
cetățenii doresc să nu mai plătească pierderi multe, cetățenii doresc să 
aibă o calitate a apei foarte bună și, de asemenea, o canalizare 
perfectă. Încă o dată felicitări, domnule Arion! și aș dori să lucrăm mulți 
ani împreună, să ducem la bun sfârșit acest proiect, pentru binele 
cetățenilor județului Hunedoara. Să știți că fiecare dintre noi - chiar și 
domnul consilier Micula, care v-a pus acea întrebare – toți suntem 
convinși că vom termina această lucrare de investiții enormă, de 278 
de milioane de euro, fonduri europene atrase pentru județul 
Hunedoara, plus 90 în Valea Jiului. Gândiți-vă ce înseamnă asta și cam 
cum au muncit cele două firme din subordinea consiliului județean. 
     Mulți sceptici, chiar și colegi de-ai mei, spuneau: domnule 
președinte,  niciodată acest proiect nu va fi semnat. Iată că am avut 
deosebita plăcerea să fim invitați direct în cabinetul domnului ministru 
Boloș, unde s-a semnat contractul. L-am felicitat și pe domnul ministru, 

pentru modul deosebit în care s-a implicat și ministerul. Am mai avut 
unele piedici și de la minister, cu ani în urmă, dar de data asta am 
trecut peste toate și s-a semnat acest contract. De aici încolo depinde 
doar de noi și numai de noi – de Apa Prod și de consiliul județean – ca 
să-l implementăm cât mai repede. Așa că, credeți-mă că suntem 
responsabili pentru tot ceea ce se face în județ și nici unul dintre noi – 
nici unul dintre dumneavoastră, consilierii județeni, din conducerea 
consiliului județean sau din conducerea ApaProd – nu-și dorește să ia 
bani din buzunarul omului, ci ne dorim cu adevărat să putem să facem 
aceste investiții, de care Hunedoara avea nevoie de zeci de ani de zile. 
Nu folosim prilejul ca să facem politică, nu dăm vina pe nimeni, s-a 
nimerit ca acum să fie semnat acest contract și este bine că s-a 
semnat. Că se va termina în următorii trei ani, asta este legea și o 
facem, dar este bine că s-a semnat proiectul și vom trece la 
implementarea lui. Sunt convins că toți cetățenii vor fi bucuroși că am 
semnat acest proiect. Vă mulțumesc. 
    Alte intervenții? 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, îl cunosc pe domnul Arion și 
activitatea dânsului de 30 de ani în ApaProd. Nu pot decât să îl felicit 
pentru tot ce a făcut în acești ani și sper ca și în continuare să poată să 
termine finanțările pe care le are în curs societatea ApaProd. Este un 
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profesionist desăvârșit și un om care, într-adevăr, merită tot respectul 
pentru activitatea depusă. Vă mulțumesc.  
    Goia Marcel Adrian: 
    Domnule președinte, apreciez faptul că s-a reușit să se 
semneze de către consiliul județean acest proiect. Cred că sunt 
singurul de aici, dintre consilierii județeni, care am derulat proiecte pe 
fonduri europene și știu ce înseamnă să duci la bun sfârșit un proiect, 
mai ales de o valoare așa de mare. Vă spun sincer că îi felicit pe cei 
care au lucrat la acest proiect, până au ajuns în această fază. Și le 
doresc succes, atât lor, cât și nouă consilierilor, conducerii consiliului 
județean, pentru a reuși să ducem la bun sfârșit acest proiect, pentru 
că greul de acum începe. Urmează licitații, urmează contestații, 
urmează firmele care urmează să desfășoare aceste lucrări, urmează 
specialiști care să supravegheze aceste lucrări. Este foarte greu să 
reușim, dar eu cred că, atât consiliul județean, cât și ApaProd, vor găsi 
specialiștii necesari pentru a supraveghea efectuarea lucrărilor de o 
asemenea valoare. 
    Succes și să dea Dumnezeu să ducem la bun sfârșit acest 
proiect, care este în beneficiul locuitorilor județului Hunedoara! 
    Nistor Laurențiu: 

    Mulțumesc! Așa cum am mai spus-o, dragi consilieri, noi 
suntem aici vremelnici - și dumneavoastră, și eu – pe o perioadă de 4 
ani de zile. A;a cum am spus la preluarea mandatului de președinte și 
de consilieri județeni, am jurat toți că vom respecta cetățeanul, vom 
face tot ce este posibil pentru ca problemele cetățenilor din județul 
Hunedoara, într-adevăr, să se vadă că se pot rezolva. Iată că, prin tot 
ceea ce facem, noi ne ținem de cuvânt. Asta trebuie să demonstrăm că 
facem în permanență și cred că lumea va aprecia treaba asta. sigur că 
pot să mai fie și fel de fel de lucruri neînțelese bine, dar pe parcurs, 
după ce o să discutăm cu toții, vom înțelege și sută la sută va fi bine. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Vom vota pentru acest proiect, dar vreau să-l rog pe 
domnul director sau să-l întreb când pot să iau lista defalcată pe uat cu 
pierderile. 
    Arion Victor: 
    Când vreți, puteți veni la noi să o luați.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, la orice oră din zi și din noapte, avem 
valoarea investiției pe fiecare uat și în kilometri sau metri, cum doriți.  
    Arion Victor: 
    Pierderile vreți să le vedeți? Veniți acum cu mine în 
dispecerat și vedem câtă apă intră în fiecare oraș, câtă apă pleacă din 
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stația Orlea. Nici o problemă. Pe calculatorul meu din birou putem 
vedea situația distribuției apei.  
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc, domnule Arion, și îți doresc succes în 
continuare!  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare actualizată a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare 
„AQUA PREST HUNEDOARA”, precum și a cotei corespunzătoare 
nivelului pierderilor de apă ale sistemului din aria de acoperire a SC 
APA PROD SA DEVA: 
    Domnii consilieri județeni Bogdan Sever și Socaci Andrei nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 

 
 
 

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul 
de administrație al 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație 
al Spitalului Județean de Urgență Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 

 
 
 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul 
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație 
al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

 
XXII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui acord de asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara şi Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al 
Comunei Sălașu de Sus pentru realizarea în comun a lucrărilor de 
reparații pentru „Punerea în funcțiune a vechii Linii Electrice Aeriene 
(LEA) pe zona Nucșoara - Cârnic”. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Vreau să vă spun că eu sunt mândru că am reușit să facem 
treaba asta, mai ales pentru dezvoltarea turismului în zonă. Și vă 
informez că sunt foarte, foarte mulți oameni care își dezvoltă cabane 
turistice în zonă și faptul că linia electrică care aparținea altcuiva până 
acum va fi de acum proprietatea noastră și a comunei Sălașu de Sus 
este un lucru bun. Nu facem altceva decât să venim în ajutorul 
cetățenilor și al turismului românesc. 
    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. 
    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 încheierii unui acord de 
asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara şi 
Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus 
pentru realizarea în comun a lucrărilor de reparații pentru „Punerea în 
funcțiune a vechii Linii Electrice Aeriene (LEA) pe zona Nucșoara - 
Cârnic”: 
    Domnul consilier județean Arion Viorel a părăsit sala de 
ședință, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare 
este 30, la care se adaugă președintele consiliului județean (31). 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Extindere bloc operator, Spitalul 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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Aici vreau să punctez câteva lucruri. Stimați consilieri 
județeni, într-o vizită pe care o fac tot mai des la spitalul județean – nu 
în calitate de pacient, ci de președinte al consiliului județean – am 

constatat, cu tristețe aș putea spune, că era necesar să mai extindem 
blocul operator cu încă o sală de operații, care se va numi sală de 
operații de urgență. Este inadmisibil ca un spital județean sau municipal 
să nu aibă rezervă o sală de operații. Ferească Dumnezeu de un 
accident foarte grav în circulație, să trebuiască să bagi urgent omul în 
sala de operație și să nu ai unde să-l bagi! Am luat hotărârea și a doua 
zi am convocat rapid arhitectul, managerul, pe colegii mei de la 
investiții și suntem în situația să extindem blocul operator, dacă e 
aceeași idee pe care am aplicat-o și la extinderea UPU.  
    Avem pe fonduri europene – vă informez, dragi colegi, ca 
să știți și asta - secția de radiologie. Peste secția de radiologie, pe care 
o facem pe fonduri europene, care va fi prelungită în continuarea și sub 
secția de chirurgie, avem posibilitatea, cu acordul ADR Vest, să facem 
această sală, din bugetul propriu, așa cum am aprobat cu ceva timp în 
urmă să facem birourile peste UPU. Ne-a aprobat și atunci ADR Vest 
să facem UPU pe fonduri europene și etajarea din bugetul consiliului 
județean, ca să putem să avem acolo și un act de conducere a tuturor 
celor care își desfășoară activitatea, indiferent ce funcție au acolo, la 
Spitalul Județean de Urgenți Deva, să aibă condiții de lucru. Clădirea în 
care își desfășoară activitatea în momentul actual este improprie, chiar 
ar trebui să o dărâm, dar nu am unde să-i bag. 
    Această intervenție pentru a face extinderea blocului 
operator eu zic că este benefică pentru spitalul județean și nu numai, ci 
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pentru cetățeni. Pentru că, la urma urmei, noi trebuie să vedem ce este 
bine pentru cetățenii județului Hunedoara și să facem ce este bine. Și 
anul viitor sper să ne ajute Dumnezeu să o și inaugurăm.  
    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: ”Extindere bloc operator, 
Spitalul Județean de urgență Deva”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea formei 
finale a Scrisorii de aşteptări necesare selecției membrilor consiliului de 

administrație, pe o perioadă de patru ani, 2022-2026 la SC APA PROD 
S.A. Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Avram Costel: 
    Aș vrea, domnilor consilieri, să vă spun că mandatul 
consiliului de administrație și al directorului general a luat sfârșit în data 
de 12 septembrie, s-a întrunit o adunare generală a acționarilor, iar la 
ora la care vorbim atât consiliul de administrație, cât și directorul Arion 
sunt interimari. Astăzi, conform Ordonanței 109 – deși putea doar 
președintele, prin dispoziție, să-și însușească scrisoarea de așteptări – 
ne-am gândit că este bine, printr-o transparență maximă, să fie 
cunoscută și aprobată și de consiliul județean. În urma adoptării acestei 
scrisori de intenție, încep procedurile și, undeva la 1 ianuarie, să avem 
o nouă echipă la ApaProd, în frunte cu consiliul de administrație și 
directorul general și cel economic. Mulțumesc. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot proiectul de hotărâre privind însușirea formei finale a Scrisorii de 
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aşteptări necesare selecției membrilor consiliului de administrație, pe o 
perioadă de patru ani, 2022-2026 la SC APA PROD S.A. Deva: 
    Domnii consilieri județeni Bogdan Sever și Socaci Andrei nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 29. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 
 

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara, precum și modificarea 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 2022, virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
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XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2021, ca sursă de finanţare 
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe 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 utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2021, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

XXVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
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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 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022 ale unor instituții aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilo9r 
exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 

 
 

XXVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad, virările de credite bugetare în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget. 
    Nistor Laurențiu: 
    Felicitări Sanatoriului Brad pentru ce proiecte depune pe 
fonduri europene! 
      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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie  
Brad, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 

exprimate la acest punct este 30. 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

XXIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de implementare între Județul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara și Asociația Pur și Simplu Verde. 
    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 Acordului de implementare 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și 
Asociația Pur și Simplu Verde: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul 
Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie pentru realizarea în 
comun a obiectivului de investiţii de interes județean „Realizare 
monument al Regelui Ferdinand I - Întregitorul de țară”. 
    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. 
    Țambă Alin Adam: 
    În 1935, în momentul în care la catedrala din centrul 
Orăștiei, din Piața Victoriei, începe bisericii, vechea statuie în mărime 

naturală a Regelui Ferdinand Întregitorul este dată jos și depozitată în 
curtea Protopopiatului Ortodox Român Orăștie. În perioada comunistă 
statuia dispare, chiar dacă se căuta un loc încă din anii 30 ai secolului 
trecut ca această statuie să fie repusă înapoi. Anul acesta, în luna 
octombrie, este centenarul încoronării de la Alba Iulia a Regelui 
Ferdinand și a Reginei Maria, motiv pentru care eu îi mulțumesc 
domnului președinte Laurențiu Nistor, în numele orăștienilor, pentru că 
în Piața Victoriei din centrul municipiului Orăștie, foarte aproape de 
locul în care era amplasată vechea statuie din perioada interbelică, 
vom amplasa această statuie a Regelui Ferdinand, în memoria celor 
care, până la urmă, au făcut România Mare, a celor care au meritele 
pentru care noi, astăzi, în Consiliul Județean Hunedoara, vorbim limba 
română. Fără să mă mai lungesc, mulțumesc din suflet conducerii 
consiliului județean și vă rog pe toți să votăm acest proiect de hotărâre. 
Ar fi frumos ca acum, la centenarul încoronării, să trecem acest proiect 
de hotărâre în unanimitate. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Am văzut cât patos pune un istoric atunci când vorbește 
despre acest subiect, dar trebuie să le spunem colegilor noștri consilieri 
județeni că nu o să reușim să facem acest monument până la 
împlinirea, în luna octombrie, a centenarului. Dar e bine să-l pornim. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului 
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Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Orăștie 
prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie pentru realizarea în comun a 
obiectivului de investiţii de interes județean „Realizare monument al 
Regelui Ferdinand I - Întregitorul de țară”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

XXXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
deplasării în Republica Moldova a unei delegații a Teatrului Dramatic 
Ion D. Sîrbu Petroșani. 
    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. 
    Bădin Ion: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți o scurtă intervenție! 
  Aș vrea să subliniez faptul că invitarea celor două teatre - 
pentru că mai este un punct pe ordinea de zi, care se referă la Teatrul 
din Deva - invitarea celor două instituții de cultură din județul 
Hunedoara la cel mai mare festival ce se desfășoară anual în 
Republica Moldova, în capitala țării, la Chișinău, este o onoare pentru 
județul Hunedoara. Anul trecut a fost invitat doar Teatrul din Deva, 
pentru că exista deja un parteneriat între Teatrul Satiricus din Chișinău 
și Teatrul de Artă din Deva, care se desfășura de câțiva ani. Anul 
acesta Teatrul Satiricus a susținut în județul nostru șase reprezentanții: 
cinci la Deva și una în Valea Jiului, care s-au bucurat de un real 
succes. Pentru prima dată s-a primit invitația pentru Teatrul I.D. Sîrbu 
de la directorul Teatrului Satiricus - care este în același timp și 
președintele Uniunii Teatrale din Moldova, - excelența sa domnul 
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Alexandru Grecu. Dânsul a și făcut piesa de debut a stagiunii din Valea 
Jiului de care a fost săptămâna trecută, D’ale Carnavalului, mai ales că 
sunt 170 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român. Am 
participat la această premieră și vreau să vă spun că oamenii din Valea 
Jiului, dar și cei din Deva, sunt flămânzi după cultură, sălile au fost 
arhipline și s-au bucurat de un real succes, atât debutul Teatrului din 
Deva în noua stagiune, cât și cel din Valea Jiului. In același timp, este o 
onoare pentru județul Hunedoara, pentru că participă la acest festival 
care începe în data de 10 octombrie și se încheie în data de 20 
octombrie; debutul festivalului este asigurat de Teatrul I.D. Sîrbu din 
Petroșani, iar închiderea festivalului va fi asigurată de Teatrul din 
București.  
    Încă o dată îi mulțumesc și domnului președinte Nistor, 
pentru faptul că asigură fondurile necesare pentru toate instituțiile de 
cultură care sunt în subordinea consiliului județean. Și vreau să vă 
spun că președintele Uniunii Teatrale din Moldova, domnul Alexandru 
Grecu, care montează foarte mult în România, ne-a lăudat din nou că 
suntem printre puținele județe din țară care dau atenția cuvenită actului 
de cultură. În același timp, aș vrea să îl felicit și domnul manager al 
Bibliotecii județene, domnul Bara, pentru toate evenimentele pe care le-

a organizat în acest an și care se vor desfășura și mâine la Noaptea 
bibliotecilor. Vă invit de acum să participați la toate acțiunile care se vor 
desfășura mâine în curtea consiliului județean și la Biblioteca 
Județeană ”Ovid Densușianu”. Vă mulțumesc, domnule președinte, și 
mulțumesc și dumneavoastră, stimați colegi! 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte, și mărturisesc 
că m-a impresionat cât de frumos vorbiți despre teatru, despre cultură; 
aproape că-i depășiți pe managerii celor două teatre. Cred că voi avea 
ocazia să vă detașez și pe la teatre. Dacă vorbiți tot așa frumos și 
despre culoarul de nord ca și despre teatru, sunt convins că vă 
apreciez cel mai mult, vă dau cuvântul meu. Felicitări! 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării în 
Republica Moldova a unei delegații a Teatrului Dramatic Ion D. Sîrbu 
Petroșani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
deplasării în Republica Moldova a unei delegații a Teatrului de Artă 
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. 
    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 deplasării în Republica 
Moldova a unei delegații a Teatrului de artă Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 

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

x 
Întrebări, interpelări 

 
    Nistor Laurențiu: 
  Mai avem câteva probleme la întrebări, interpelări, la ce 
doriți dumneavoastră, dar aș vrea să o luăm în altă ordine. În primul 
rând, îl invit pe domnul director Bara, care vrea să ne spună ceva. 
Așează-te undeva unde este un microfon, ca să te audă lumea; de înalt 
vedem că ești înalt, dar să te audă și la voce ca lumea. Poți să stai și 
pe scaun. 
  Bara Sebastian: 
  Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, 
domnule administrator public, domnule secretar general, doamnelor și 
domnilor consilieri județeni, stimați invitați, Noaptea bibliotecilor este un 
moment foarte important din viața instituției noastre, un moment pe 
care-l pregătim din timp, cu drag și dragoste pentru toți invitații. 
Realizăm această activitate cultură cu sprijinul Consiliului Județean 
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Hunedoara, cu sprijinul dumneavoastră, lucru pentru care vă 
mulțumesc și vă sunt profund recunoscător. De aceea, vă invit mâine, 1 
octombrie, începând cu orele 18,00, în curtea consiliului județean, să 
petrecem împreună clipe de neuitat. Vă invit la un eveniment cultural 
de înaltă ținută. Vă aștept pe toți. Vă mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Domnule director, eu vă mulțumesc în numele consilierilor, 
în numele nostru pentru invitația făcută. Domnilor consilieri, să nu-mi 
cereți să vă țin loc de parcare cumva; să nu mă puneți pe post de 
portar, ca să vă țin loc de parcare, că știți că stăm rău cu locurile de 
parcare! Aici se lucrează, se face pietonala, deci trebuie să apreciem 
că se fac și investiții. Așa că vă descurcați cu parcările, că sută la sută 
nu o să fac pe paznicul, să vă țin locuri de parcare. Care nu reușiți să 
găsiți parcare, ascultați din mașină. că poate se aude, dacă stați cu 
geamul deschis. Vă mulțumesc. Domnul director, vă mulțumesc și 
promitem că majoritatea o să fim prezenți. 
  Bara Sebastian: 
  Vă aștept cu drag. 
  Nistor Laurențiu: 
  Vreau să vă mai informez, stimați colegi, cu ceva foarte 

important, că este bine să știți și dumneavoastră. Trăim un moment 
istoric de după intrarea României în Uniunea Europeană. Niciodată nu 
am avut posibilitatea să atragem atâtea fonduri europene ca acum. 
Vreau să vă informez că, prin munca depusă de colegii noștri din 
Consiliul Județean Hunedoara, județul nostru a reușit ca pe tranziție 
justă - din șase județe care beneficiază de acest program de atragere 
de fonduri europene în sumă de 2,24 miliarde euro - după ce a făcut o 
documentație și a trimis-o la Bruxelles, să obțină cea mai mare sumă 
din toate aceste șase județe: 510 milioane euro. Această sumă, dragi 
colegi, este destinată pentru uat-uri, pentru mediul privat, pentru județ, 
pentru tot ce este posibil. Așa că, noi putem să fim mulțumiți că am 
reușit să depunem o documentație la Bruxelles și să ni se aprobe 
această sumă de 510 milioane euro. Repet: după intrarea noastră în 
Uniunea Europeană și până astăzi nu am reușit acest lucru.  
    Iată că e un gest istoric care s-a reușit și sper să 
implementăm programul cu succes. Este un atribut în totalitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, vă spun asta foarte răspicat, ca să nu-
și mai asume alții că se joacă de-a atragerea de fonduri europene 
politic. Este un atribut, așa prevede legea, așa prevăd normele Uniunii 
Europene; consiliul județean este cel care coordonează această 
strategie de tranziție justă și am făcut tot ce a fost posibil. Încă o dată 
mulțumesc colegilor mei, în special doamnei Paula Enuț, șefa de 
serviciu de la atragerea de fonduri europene, pentru munca 
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extraordinară depusă ca să putem atrage această sumă. Nu este 
singura, mărturisesc că avem proiecte foarte, foarte mari, ambițioase, 
avem proiecte încă de milioane de euro, care deja au fost aprobate și 
urmează să le semnăm. În data de 19 sunt invitat la ministrul fondurilor 
europene, ca să semnez un proiect pentru Sarmizegetusa, de 4,9 
milioane euro și multe, multe altele. 
  Vă mai informez că avem deosebita onoare, aș putea 
spune, să avem o vizită la nivel înalt de la Comisia Europeană în data 
de 6: excelența sa doamna comisar Fereira. Acest lucru, dragi colegi, 
ne oferă posibilitatea nouă, județului, de a prezenta doamnei comisar 
Fereira, care se ocupă de repartizarea foarte multor fonduri europene 
pe diferite axe, situația județului nostru. Vă mărturisesc că nu doresc 
să-i arăt lucrurile frumoase din județ, adică să-i arăt că la Hunedoara 
avem o casă de cultură și un pietonal nu știm cum făcut de frumos, la 
Deva nu știu ce frumos, în alte localități cum ar fi Orăștie … Nu, sunt 
hotărât să-i arătăm lucrurile care într-adevăr merg prost de 32 de ani în 
județul Hunedoara. Faptul că de 32 de ani Combinatul siderurgic de la 
Hunedoara arată ca după un război mondial, știți bine cum arată; faptul 
că în județul Hunedoara au fost închise 11 mine din 15 până acum și 
avem toate șansele să se închidă și celelalte 4 – ferească Dumnezeu 

să nu se întâmple!; faptul că ni s-a oprit termocentrala de la Mintia și 
iată că nu vedem că-și rup alții gâtul atât de mult pentru România ca să 
o repornim. Deși - poate știți și dumneavoastră - a fost dat avansul 
pentru cumpărare de o firmă din Irak și sperăm să continue să 
plătească și diferența de bani, dacă statul român, bineînțeles, respectă 
normele contractuale scrise acolo.  
    În rest, eu cred că așa este bine: să nu ne lăudăm cu lucruri 
din astea mărunte, pe care le avem făcute în județ, să-i arătăm 
problemele care sunt în tot județul și mai ales în Valea Jiului. Vizita 
doamnei comisar Fereira va fi cu preponderență în Valea Jiului, pentru 
că acolo sunt problemele cele mai mari. Chiar ieri am avut o conferință 
cu ministrul fondurilor europene pe tema aceasta și este deosebit de 
interesat și domnul ministru să vină în Valea Jiului, să ne întâlnim cu 
doamna comisar Fereira. Așa că, vă mărturisesc că trebuie să ne 
zbatem cu toții, că este momentul istoric pe care vi l-am spus, în care 
să putem atrage fonduri europene. Dacă nu suntem atenți, aceste 
fonduri pot trece pe lângă noi liniștit, ca trenul prin gară la Simeria și noi 
să stăm liniștiți pe scaun și să facem pa și la revedere, lucru cu care nu 
știu dacă ne vom mai întâlni într-o legislatură mai recentă. 
    Deci faptul în sine că în România doar șase județe 
beneficiază de programul acesta de tranziție justă, iar județul 
Hunedoara a atras 510 milioane de euro din acest program, spune 
foarte mult și cred că, atât dumneavoastră, cât și cetățenii apreciați 
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acest lucru. Vreau să vă mai spun că în sfârșit ne-a dat Dumnezeu 
mintea necesară, ne-am pus de comun acord și pe Anghel Saligny și 
avem bani, proiecte foarte multe: peste 150 de proiecte făcute de către 
primarii noștri de la comune, orașe și municipii. Și tot pe Proiectul 
Anghel Saligny, consiliul județean a depus proiecte și au fost aprobate 
proiecte de 140 milioane lei. Este un lucru extraordinar, împreună 
stabilim ce facem, unde facem, ce este necesar, în așa fel încât, când 
terminăm cu toții legislatura, să zicem: da, domnule, ne-am făcut 
datoria față de cetățeanul din județul Hunedoara. 
  Dacă la acest ultim punct - întrebări, interpelări - aveți ceva, 
vă stau la dispoziție. Domnul Goia, poftiți! 
  Goia Marcel: 
  Domnule președinte, mulțumesc că-mi dați posibilitatea 
pentru a exprima o problemă din orașul Hațeg. După 10 ani de zile de 
proces, în care primăria s-a judecat cu niște proprietari pentru castelul 
de la Nalați, s-a reușit ca, în sfârșit, printr-o hotărâre judecătorească, 
castelul și parcul să intre în proprietatea primăriei și a consiliului local. 
Aș vrea să-mi permiteți, să am acordul dumneavoastră să începem un 
proces de constituire a unui acord de asociere, în vederea reabilitării 
acestui castel și amenajării parcului pe o suprafață de aproximativ 12 

hectare, pentru că posibilitățile primăriei sunt mult mai mici decât ale 
consiliului județean. Spun acest lucru cunoscând faptul că se pot obține 
fonduri, atât guvernamentale, cât și fonduri europene sau fonduri 
norvegiene, pentru reabilitarea acestui castel, așa cum s-au obținut și 
pentru castelul de la General Berthelot. Domnul Costel Avram, vă rog 
să îmi permiteți! Eu am avut posibilitatea să iau 2 milioane euro pentru 
el, dar nu era întabulat și nu puteam. Mi-aș dori să încep demersurile și 
discuțiile cu Consiliul Local Hațeg, pentru a fi de acord să-l preia 
Consiliul Județean Hunedoara și să înceapă demersurile pentru 
întocmirea unui proiect și reabilitarea acestui parc, care cred că este 
unic în județul Hunedoara. Mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  De preluat, nu știu cum o să putem să-l preluăm. Dar pentru 
că este o problemă ridicată de un consilier județean, să știți că 
totdeauna sunt deschis la treburile astea. Așa cum am făcut 
parteneriate cu alte localități, pentru fel și fel de obiective, sunt de 
acord să facem un parteneriat și pentru acest obiectiv, Împreună cu 
specialiștii noștri, cu specialiști de la Primăria Hațeg, să stabilim un 
parteneriat public între noi și primărie, să vedem când, și printr-o 
ședință de consiliu județean să hotărâm ce facem. Este păcat ca un 
asemenea castel - mai avem aproape terminat Castelul Nopcsa, de 
care s-a ocupat consiliul județean și pe care v-aș recomanda tuturor să 
mergeți să-l vedeți ce frumos arată – este păcat ca asemenea 
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monumente pe care le avem pe teritoriul nostru să nu le punem în 
valoare. Este o mândrie ce avem în județ și de aceea trebuie să le 
punem în valoare. Sunt de acord să facem un parteneriat. Sigur că nu 
o să putem anul acesta să plecăm, dar este bine să începem, să ne 
punem de comun acord fiecare cu părticica pe care o avem și să 
trecem la treabă. 
   Goia Marcel: 
  Mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Alți colegi? Da, domnule consilier. 
  Oprițescu Adrian: 
  Aș vrea să am un dialog cu domnul administrator, mai mult 
tehnic decât politic. Cu tristețe am constatat că, după trei luni de zile în 
care nu am reușit să ajung în munte – mă refer la Muntele Parâng – am 
constatat că dintre parapeții metalici montați pe marginea drumului au 
început să dispară. Sunt două tronsoane care au dispărut și vroiam să 
știu dacă aveți cunoștință de lucrul acesta sau dacă au fost demontați 
cu un anumit motiv. Dacă puteți să-mi răspundeți, vă rog! 
  Nistor Laurențiu: 
  Il rog pe domnul Costel Avram să ne răspundă, mai ales că 

l-am pus responsabil cu parapeții! 
  Avram Costel: 
  Da, domnule consilier, cunosc această problemă. După 
cum se știe, anul acesta au intrat pentru prima dată autocarele sus în 
Parâng. Iar când coborau, în două curbe, trebuiau să facă multe 
manevre. De aceea, împreună cu constructorul, cu cei de la Strabag, 
împreună cu oamenii noștri de la serviciul de drumuri și împreună cu 
oamenii din Parâng, am ajuns la concluzia că nu este nici un pericol, 
așa că au fost scoși parapeții în cele două locuri. Deci noi am știut. 
Credeam că dumneavoastră mă întrebați și de parapetul care este 
stricat sus în parcare, unde scria în jos Consiliul Județean Hunedoara. 
Acela este stricat de un om al muntelui; dacă vreți, îi spun și numele: 
Tomi Coconea. Când lumea nu circula pe acolo, din cauza faptului că 
drumul era închis, el și-a permis să circule. Numai că a stricat 
parapetul, iar noi vom face o adresă în care-i vom cere să-l refacă. O fi 
el Tomi Coconea care ne reprezintă, dar în același timp trebuie să 
refacă ceea ce a stricat. Da, știm despre ceea ce ați spus. 
  Oprițescu Adrian: 
  Îmi făceam griji că ar putea exista cineva care să le 
sustragă și vroiam doar ca să vă avertizez că se întâmplă lucrurile 
acestea, bănuind că nu urcați în fiecare săptămână în munte, să 
verificați parapeții. Mi-au sărit în ochi. Vă mulțumesc pentru răspuns și 
Doamne ajută! 
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  Nistor Laurențiu: 
  Uite ce bine ne înțelegem, când sunt probleme cu adevărat. 
Alți colegi? 
  Mate Marta: 
  Dacă-mi permiteți, domnule președinte! Vreau să semnalez 
în cadrul acestui eveniment, în care s-a vorbit foarte mult despre 
proiecte, că a apărut ghidul de finanțare a programului vizând educația 
și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Este un ghid de 
finanțare, prin care ONG-urile pot să depună aplicații până la 500 mii 
lei, în colaborare cu autoritățile publice locale. Acest ghid, respectiv 
activitățile eligibile, sunt în vederea conștientizării, mai ales a tinerilor, 
privind problemele de protecție a mediului. Sunt convinsă că am putea 
să găsim, să identificăm astfel de ONG-uri în parteneriat, astfel încât să 
mergem către unitățile de învățământ și să facem excursii cu elevii, ca 
să vadă aceste obiective  despre care am discutat, respectiv o groapă 
de gunoi sau ceea ce este în patrimoniul Apa Prod sau Apa Serv. 
Pentru că aceste obiective sunt cele care, practic, trebuie să-i pună pe 
ei în momente de reflecție, ca să poată să aibă anumite competențe de 
protecția mediului. Deci sperăm că și aici vom avea succes. 
Mulțumesc. 

  Nistor Laurențiu: 
  Mulțumesc. Dacă alți colegi mai doresc să ia cuvântul? 
  Pârvuța Gabriel Ionuț: 
  Domnule președinte, dacă-mi permiteți! Referitor la 
problema Văii Jiului, aș vrea să readuc în atenție problema investițiilor 
în minerit, în materiale, echipamente, utilaje și - nu în ultimul rând - în 
angajări, ca să putem duce mai departe activitatea și să fim și 
productivi, să funcționăm o perioadă cât mai îndelungată de timp.  
Mulțumesc. 
  Epuizându-se punctele de la ordinea de zi, domnul 
președinte Laurențiu Nistor declară închise lucrările ședinței. 
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