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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  

din data de 28 ianuarie 2022  
 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.16/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 28 ianuarie 2022, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți în sala de 
ședințe: Nistor Laurențiu – președintele Consiliului județean 
Hunedoara; Bădin Ion și Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea 
Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian 
Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Gligor 
Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula 
Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen, Pârvuța 
Gabriel Ionuț, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – 
consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al județului. 
          Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (32), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară din data de 12 ianuarie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în 
domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe 
anul 2022”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă 
și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a 
SC APA PROD SA Deva; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea 
cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii 
acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, 
Județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților 
de învățământ special preuniversitar de stat din Județul 
Hunedoara pentru anul școlar 2022 – 2023; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții: „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, 
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protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 
124110; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Etică și 
integritate prin prevenirea și combaterea corupției din 
administrația publică a Județului Hunedoara”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire 
și Asistență Păclișa nr.1” 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-
primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la 
proiectul ”R.K. Corp spital – Spitalul Județean de Urgență Deva”; 

10. Întrebări, interpelări. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog 
să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurarea și 
punerea în valoare a Cazinoului funcționarilor, azi Teatrul „ID 
Sârbu Petroșani” Cod LMI HF-II-m-B-03141 – Faza I – elaborare 
DALI; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice 
specializate de asistență și reprezentare a intereselor SC APA 
SERV VALEA JIULUI SA Petroșani în justiție; 

- Depunerea jurământului de către domnul consilier județean 
Oprițescu Adrian. 

    De asemenea, vă rog să fiți de acord să începem cu ultimul 
punct, astfel încât, după depunerea jurământului, domnul consilier 
Oprițescu Adrian să poată participa la ședință cu drept de vot. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel suplimentat și 
modificat: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse 
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de 
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Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
  
 
 
 

I. 
 

    Depunerea jurământului de către domnul consilier județean 
Oprițescu Adrian. 
    Nistor Laurențiu: 
      Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
prezenta Încheierea Civilă nr.7/2022 a Tribunalului Hunedoara privind 
validarea mandatul domnului Oprițescu Adrian. 
    (Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului citește 
Încheierea Tribunalului Hunedoara nr.7/2022)   
    Nistor Laurențiu: 
    În continuare, îl invit pe domnul consilier județean Oprițescu 
Adrian să depună jurământul! 
    Domnul consilier județean Oprițescu Adrian se ridică în 
picioare, pune mâna pe Biblie și Constituție și, în fața camerei, depune 
jurământul: 
  „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună 
credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele 
locuitorilor județului Hunedoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!) 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Sper că, odată cu depunerea jurământului, 
să duceți la bun sfârșit și promisiunea pe care ați făcut-o că veți rezolva 
și problema locurilor de parcare din Parâng, nu?  
    Oprițescu Adrian: 
    Cu ajutorul întregului consiliu și al dumneavoastră, cu 
siguranță se poate rezolva. Doar voință să fie. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, este promisiunea dumneavoastră, nu a 
consiliului. 
    Felicitări, domnule consilier, pentru funcția pe care o 
ocupați și sper să duceți la bun sfârșit toate aspectele pe care vi le 
doriți! 
    Oprițescu Adrian: 
    Mulțumesc! 
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    După depunerea jurământului, domnul consilier județean 
Oprițescu Adrian participă la ședință cu drept de vot, astfel încât 
numărul consilierilor județeni prezenți la ședință este 32, număr care se 
completează cu președintele consiliului județean (33). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea 
„Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului 
Judeţean 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. 
    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 „Programului de acţiuni în 
domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 
2022”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului 
pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria 
de operare a SC APA PROD SA Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
  Domnul consilier județean 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă 
și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC 
APA PROD SA Deva: 
    Domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Socaci 
Andrei 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). 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 al 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind 
aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii 
acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul 
Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare. 
    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 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 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea cuantumului 
contribuției lunare a beneficiarilor de servicii acordate de Unitatea de 
Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara, cu 
modificările și completările ulterioare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean 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 statului de funcții al 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
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VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei 
școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din 
Județul 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 aprobarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru 
anul școlar 2022 – 2023: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33).  
 
 
 
 

  VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiții: „Conservare, restaurare la 
Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” 
din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 
prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 
5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 
124110. 
    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 
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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 devizului general actualizat 
și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții: „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, 
Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 124110: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției 
din administrația publică a Județului Hunedoara”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   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 proiectului ”Etică și 
integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația 
publică a Județului Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de 
Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1”. 
    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 notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcție 
camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire și Asistență 
Păclișa nr.1”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
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X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea unui 
protocol de predare-primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică 
a Județului Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul 
”R.K. Corp spital – 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 unui protocol de predare-
primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și 
Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul ”R.K. Corp 
spital – Spitalul Județean de Urgență Deva”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    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 organigramei și statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan 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). 
 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Restaurarea și punerea în valoare a Cazinoului 
funcționarilor, azi Teatrul „ID Sârbu Petroșani” Cod LMI HF-II-m-B-
03141 – Faza I – elaborare DALI. 
    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 proiectului „Restaurarea și 
punerea în valoare a Cazinoului funcționarilor, azi Teatrul „ID Sârbu 
Petroșani” Cod LMI HF-II-m-B-03141 – Faza I – elaborare DALI: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
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XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a 
intereselor SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani în justiție. 
    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. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    În martie, anul trecut, am aprobat achiziția de servicii 
juridice pentru Apa Serv, tot într-o speță similară, de gestiune a 
lucrărilor pe fonduri europene. Am înțeles atunci că era vorba doar 
despre nereguli de natură formală, anume că nu era menționat 
echivalent pentru anumite specificații tehnice. Acum avem aceeași 
problemă: o corecție de 25% pe o valoare suplimentară și în referatul 
doamnei șef de dezvoltare apar ca motive necesitatea prelungirii 
duratei contractului, ca situații imprevizibile, adică vag, sau modificări 
legislative. Nu am primit, în documentația la acest punct, raportul de 
neconformitate pe care-l menționa doamna și am trei întrebări aici: 

- Care este stadiul procesului privind recuperarea sumelor 
prevăzute în speța din martie 2021? 

- Care sunt modificările legislative sau situațiile imprevizibile 
care au dus la prelungirea contractului din prezenta hotărâre? 

- Câți angajați are departamentul juridic al Apa Serv? 
    Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Domnule 
secretar general, pentru o parte din explicații, după care urmează 
domnul Costel Avram! 
    Dan Daniel: 
    Am auzit foarte bine întrebările dumneavoastră, dar n-au 
nici o legătură cu obiectul hotărârii. Dacă vreți dezbaterea asta, se 
poate discuta în cadrul Apa Serv. Și nu o să discut lucrurile acestea: 
valori la servicii juridice și ce întrebări ați pus dumneavoastră. Cu 
privire la obiectul hotărârii, cauza apare probat foarte clar și este de 
natură complexă. Dacă dumnealor solicită, ați văzut textul de lege, 
consiliul județean are competența să aprobe aceste servicii juridice. Ca 
și oportunitate, se vede natura cauzei, cât este de complicată, cât este 
de complexă. Au nevoie pentru ca să nu se expună unui risc, că n-au 
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avut apărare și consultanță juridică de calitate. De obicei, aceste spețe 
se tratează de către case de avocatură pe specialitate. Revenind la 
celelalte aspecte, repet: nu au legătură cu obiectul hotărârii. Răspunsul 
a fost absolut complet, în raport cu ceea ce este în fața dumneavoastră 
pentru a vota acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! 
    Avram Costel: 
    SC Apa Serv Valea Jiului nu a plătit nici un leu corecție 
financiară la proiectul pe POIM. 2. Problema pe care o cer cei de la 
Apa Serv se datorează domnului ministru Ghinea, membru USR, care 
mi-a cerut ca Apa Serv să retragă plângerea în justiție. Și eu le-am 
cerut, și ei au făcut bine că nu le-au retras, fiindcă acum promisiunile 
ministrului USR Ghinea sunt de izbeliște. Și noi mergem în continuare 
cu judecata, și - din cauza ministrului Ghinea - Apa Serv vrea să se 
apere și să câștige corecțiile financiare. Mulțumesc. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da, deci domnul Ghinea-i de vină că nu ați respectat 
termenele pentru un proiect, nu? 
    Nistor Laurențiu: 
    Cred că n-ați înțeles bine. Și, dacă n-ați înțeles bine, vă rog 
să veniți la consiliul județean, domnule consilier, și vă stăm la 
dispoziție. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Oricum, am cerut niște lămuriri și nu mi s-a dat nici una. 
Deci trebuie să fac cerere pe 544. N-am aflat câți angajați are Apa Serv 
pe departamentul juridic, n-am aflat care sunt motivele care au dus la 
… În fine, o să fac cerere pe 544, dacă nu se poate răspunde aici. 
    Nistor Laurențiu: 
  Faceți și pe 550, dacă vreți, dar aici nu sunteți în calitate să 
vă apărați un ministru care nu și-a făcut datoria.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Dar n-am apărat un ministru, domnule președinte! 
    Nistor Laurențiu: 
   Nu vorbiți peste mine, că altfel vă iau microfonul! Aici 
sunteți în calitate de consilier județean și trebuie să ne respectăm așa 
cum trebuie și nu punem tendențios problemele. V-am mai spus o dată 
că în politica consiliului județean probleme din acestea, tendențioase, 
nu țin. Asta ține în cadrul partidului, la fiecare grup de consilieri. Aici nu 
discutăm politică, aici discutăm administrație și facem administrație. 
Când o să mă auziți pe mine că discut politică, vă dau voie și 
dumneavoastră. Până atunci, trecem la treabă.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Mai am nevoie de puțin timp! Eu v-am repetat: am cerut 
doar un detaliu despre câți angajați sunt la departamentul juridic al Apa 
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Serv și cred că, în calitate de consilier județean, am dreptul la asta. Și 
am cerut să mi se spună care sunt situațiile imprevizibile concret. Nu 
eu am făcut politică, ci domnul Costel Avram s-a apucat să ne spună 
că ministrul Ghinea a făcut nu știu ce. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier … Vă rog să-i luați microfonul! Domnule 
consilier, eu te-am mai avertizat o dată: dumneata nu intri în polemică 
aici cu Costel Avram sau cu altcineva. Te rog foarte mult! Eu știu că 
sunteți foarte revoluționari, dar lăsați revoluționarii ăștia să-și facă 
datoria! Faceți-vă datoria și pe urmă … Faceți pe cinci sute și cât vreți 
dumneavoastră și vă dăm exact. Eu n-am organigrama acum în față, 
să vă spun fiecare compartiment de la Apa Serv câți oameni are. Vă 
promit în mod solemn că vă răspundem și vă spunem cu lux de 
amănunte. M-ați înțeles? E corect așa? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule președinte, nu știe domnul Costel Avram câți 
angajați are Apa Serv la departamentul juridic? 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnul Costel Avram nu lucrează la Apa Serv Valea Jiului; 
lucrează de vreo cinci ani la consiliul județean și o mai fi uitat și el.  
Dacă mă întrebi câți angajați am avut în 1990 la Primăria Șoimuș, este 
greu să spun, că nu sunt un cap electronic. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Dar este în consiliul de administrație! 
    Nistor Laurențiu: 
    Poate la USR se poate mai mult, sunt mai dotați din punct 
de vedere tehnic și au electronica în cap, dar noi nu ne-am pus în 
minte să ținem fiecare compartiment câte persoane are. Și nici n-o să-
mi pun, să-mi stric creierul și neutronii pe așa ceva. 
    Costel Avram: 
    Domnule Micula, vedeți că iar sunteți în eroare; eu nu sunt 
membru în consiliul de administrație! Dacă nu știți, întrebați! 
    Nistor Laurențiu: 
    E ușor a scrie versuri, când vrei doar să pui pata pe cineva. 
Așa că domnul Micula este obișnuit să acuze, dar cred că acuzele 
acestea trebuie și demonstrate. Să vedeți dacă domnul Costel Avram 
este membru în consiliul de administrație la Apa Serv! Poate că mai 
degrabă v-aș crede pe dumneavoastră că vreți să vă băgați. 
Mulțumesc! Am purtat suficiente discuții! 
      Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de 
servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor 
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani în justiție: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 31 voturi pentru, un 
vot împotrivă (Micula Dacian Claudiu) și o abținere (Oprițescu Adrian). 
    Nistor Laurențiu: 
     M-a și apucat transpirația pe coloană, când am crezut că de 
la USR numai unul votează împotrivă și unu-i pentru. Nu știam ce se 
întâmplă între voi, vă luați de cap? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Poate i-ați tăiat microfonul. 
    Oprițescu Adrian: 
    La prima întâlnire vă aduc șervețele, ca să vă puteți șterge 
transpirația! 
    Nistor Laurențiu: 
    Șterge-te pe față cu ele și, pe urmă, mi le aduci, să văd 
dacă ai transpirat! Bine? Și te rog să folosești șervețelele pentru familia 
ta, acasă! Să nu fii obraznic, că s-ar putea să fii pentru ultima dată 
obraznic în ședință! Eu nu ți-am spus că-ți aduc șervețele, să te ștergi 
la gură când vorbești numai prostii! Să-ți fie rușine, domnule consilier 
județean, că-ți permiți, într-o sală de ședință, chiar și online … Dar cine 
ești dumneata? Cine ești, de-ți permiți să jignești așa? Dar nu-ți e 
rușine? 
    Oprițescu Adrian: 
    Dar nu v-am jignit? Am spus că, dacă aveți nevoie, aduc 
șervețele. Nu era o jignire. 
    Nistor Laurențiu: 
    Tu ești cam șmecheraș, băiețică! Vezi că nu ține cu de-
astea! USR-ule! Nu-ți faci propagandă proastă aici, că rămâi de 
minune! Vezi că ne mai ascultă și alții! E transmisă și live treaba, ca să 
știți mai bine! Să vă audă și lumea cine sunteți. De fapt, s-a convins 
cine sunteți. Pe cale de dispariție, precum capra neagră. Vă 
mulțumesc! 
    Dacă mai sunt întrebări și interpelări din partea 
dumneavoastră, a consilierilor? 
    Goia Marcel Adrian: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți? Ca un om care am 
lucrat cu proiecte pe fonduri europene, pot să vă spun că este absolut 
necesar a angaja un consilier juridic sau o firmă de avocatură de 
specialitate. Pe toate proiectele! Să știți că nu a fost proiect pe care să 
nu existe penalizări din partea celor de la fonduri europene; de 2%, de 
5%, de 25%, dar pe toate au fost. Pe cele pe care am avut întotdeauna 
firmă de specialitate, le-am câștigat. Pe cele pe care am avut juriștii 
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noștri din primărie, majoritatea dintre ele au fost pierdute. Una este să 
fie o firmă de specialitate, care face numai același lucru, merge în 
instanță și cunoaște bine legislația pe fondurile europene, pentru că 
este foarte mare, foarte stufoasă. Și ghidurile sunt foarte prost 
întocmite, eu am spus-o de foarte multe ori și am cerut la ADR Vest și 
modificarea lor. Am purtat mai multe discuții cu domnul Maxim și îmi 
spunea că la noi vin ghidurile de 3-4 pagini și le facem de 20-25. În loc 
să simplificăm, noi amplificăm. Și, de atunci, eu consider și cred că 
este nevoie de această firmă de avocatură sau de consultanță juridică 
de specialitate. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu, domnule Marcel, și aveți perfectă 
dreptate. Dacă e să lucrăm corect și să nu ne fie teamă că vom fi 
vreodată puși în situația să ne ia banii Uniunea Europeană, trebuie să 
fim pregătiți din toate punctele de vedere. Și este bine să avem și firme 
de consultanță, fiindcă mai este o treabă, pentru cei care nu prea știu 
ce înseamnă organizarea într-o societate comercială. Probabil unii au 
fost pe la Cupru Min, prin consiliile de administrație, și pe acolo or fi 
văzut altceva, de asta au și pornit așa bine prima ședință. Sunt 
consilieri juridici la fiecare societate, dar poate nu sunt specializați pe 
fonduri europene. Și atunci nu poți să dai omul afară, că acela are și 
sarcinile lui de serviciu, în cadrul întreprinderii, dar, în același timp, noi 
trebuie să ne asigurăm că, din punct de vedere juridic, nu avem nici o 
lacună. Pentru asta este necesar și îi mulțumesc și domnului Goia că a 
subliniat treaba asta. 
    Dacă mai dorește cineva să intervină?  
      Goia Marcel Adrian: 
    Vreau să vă mai spun că aceste tăieri, în marea majoritate 
a lor, le-am cerut de la Guvernul României și majoritatea sumelor ne-au 
fost date. Ori dacă greșeam sau ceva, cred că nu ni le dădea Guvernul 
României, pentru că trebuie bine justificate, întotdeauna, ca să le 
primești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Corect, domnule Goia. 
    În încheiere vreau să spun și eu câteva cuvinte. Am rămas 
impresionat de intrarea triumfală în consiliul județean, precum Mihai 
Viteazu în Alba Iulia, a domnului consilier județean Oprițescu. V-ați 
făcut de minune din prima zi când ați depus candidatura. Sper să 
mergeți acasă, să stați cu picioarele în apă rece, ca să vă reveniți, la 
următoarea ședință să vedeți cam cum trebuie să vă comportați. 
    Vă mulțumesc, Doamne ajută! Declar închise lucrările 
ședinței 
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    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
 
   PREȘEDINTE, 
           Laurențiu Nistor   SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
         Daniel Dan 
 
 
 


