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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  

din data de 29 iulie 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.261/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință ordinară, în sala de ședință a Consiliului Județean 
Hunedoara, în data de 29 iulie 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, Coltescu Marin, 
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, 
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria (online), 
Mate Marta (online), Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic 
Robert Eugen, Oprițescu Adrian, Pârvuța Gabriel Ionuț, Popa Dorin 
Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier 
Ioan Dumitru, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – 
secretarul general al județului.  
    Lipsește de la ședință domnul consilier județean Goia 
Marcel Adrian. 
          Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
      Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri județeni (28 
în sala de ședințe și 2 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 
20 iulie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
     
    Nistor Laurențiu: 
    Stimate doamne și stimați domni consilieri județeni, dragi 
invitați, stimați reprezentanți ai mass-media, astăzi este o zi importantă 
pentru România. Vreau să vă spun că România are cinci simboluri, 
conform Constituției: drapelul, stema, sigiliul, imnul național și ziua 
națională. 
    Imnul Național al României, pe care îl sărbătorim astăzi, are 
o putere aparte, deoarece în versurile sale răsună speranța fiecărui 
român. Valoarea simbolică a imnului, scris în 1848, se păstrează și 
astăzi, mesajul său fiind unul de îndemn permanent adresat românilor, 
de a apăra demnitatea, identitatea națională și solidaritatea. Într-o lume 
modernă, aflată într-o continuă schimbare, suntem chemați să nu uităm 
reperele identității naționale, valorile naționale, care au clădit prestigiul 
României în lume și în Uniunea Europeană.  
    Cu respectul cuvenit, aduc un omagiu eroilor care s-au 
sacrificat de-a lungul anilor pentru unitatea, integritatea și 
independența, credința și libertatea poporului român. Vă îndemn pe toți 
să fim uniți, să iubim țara și să luptăm în fiecare zi, fiecare în felul său, 
pentru viitorul României.  
    Vreau să vă spun, dragi colegi, că avem deosebita plăcere 
astăzi, de Ziua Imnului României, să avem oaspeți dragi nouă. Este 
vorba de Corala Sacerdotes a Episcopiei Devei și Hunedoara – dirijor 
pr.Daniel Valea și grupul vocal bărbătesc Voievozii Munților din 
comuna Vâlcele, județul Covasna, condus de preotul Vasile Antonie 
Tămaș, alături de recunoscutul și apreciatul nostru cântăreț Ciprian 
Roman, directorul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, 
pe care îl felicit pentru tot ceea ce a făcut pentru astăzi, Ziua Imnului. 
Așa trebuie să punem suflet fiecare dintre noi. 
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    Acestea fiind zise, vă rog să ne ridicăm în picioare pentru 
intonarea Imnului de Stat al României!   

După intonarea Imnului 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc din suflet pentru deosebita onoare pe care 
ne-ați făcut-o, de a fi prezenți aici de Ziua Imnului și, mai presus de 
asta, fiindcă ați cântat atât de frumos Imnul României! Ne-a 
impresionat pe toți și îl felicit pe Ciprian Roman pentru că a organizat 
această acțiune. Mulțumim din suflet celor care vin din alt județ și vă 
apreciem pentru portul popular românesc deosebit pe care-l purtați. 
dumnezeu să vă ajute tuturor, să fie cu dumneavoastră și cu noi toți! 
doamne ajută, să ne auzim numai cu bine! 
      

 
 
 
x 

     
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, după această clipă emoționantă pentru noi 
toți, este momentul să trecem la aprobarea ordinii de zi. Așa că, 
permiteți-mi să vă prezint proiectul ordinii de zi, așa cum ați discutat-o 
și în comisii, unde fiecare ați avut posibilitatea să vă spuneți punctul de 
vedere asupra ei: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Hunedoara 

la Rețeaua Regiunilor celor Trei Mări; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului 

Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 

2021 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL; 
4. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 

aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul II 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției lunare  
de întreținere a beneficiarilor de servicii, acordate de Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Pui, Județul Hunedoara; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului 
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Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022, cu modificările și 
completările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara; 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire 
pentru obiectivul de investiții ”Reparare în regim de urgență 
conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești – Petroșani, 
Tronson 1, Zona Firizoni, oraș Uricani”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la 
Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Teatrul de Artă Deva; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de 
desemnare a reprezentanților comunităților locale din Județul 
Hunedoara în comitetul de organizare UNESCO constituit pentru 
monumentele istorice din județul Hunedoara, înscrise  în lista 
patrimoniului mondial ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din 
Munții Orăștiei”; 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea coordonatorului bunului 
serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”, monumente istorice 
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial; 

14. 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 asocierii Consiliului Județean 
Hunedoara cu Federația Română de Șah pentru realizarea în comun a 
evenimentului de interes județean „Grand Prix România – etapa a  4-a” 
și a evenimentelor secundare acestuia în județul Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții: Amenajare Spațiu USTACC și Secția de 
Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență 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 aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
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buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022 ale spitalelor de interes județean, virările de 
credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687F: Teliucu 
Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, km 10+800 – km 13+410, km 
14+000 – km 14+600, km 15+050 – km15+500“; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare DJ687E: 
Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, 
tronson km 21+630-24+380“; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației Județului 
Hunedoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest 
Hunedoara”. 
    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. 
 
 
 

 
I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării 
județului Hunedoara la Rețeaua Regiunilor celor Trei Mări. 
    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.   
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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 aderării județului Hunedoara 
la Rețeaua Regiunilor celor Trei Mări: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
    S-a alăturat plenului doamna consilier județean Ștefănie 
Maria, astfel încât numărul celor prezenți în continuare este 32. 
 

 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al 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. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Pe hotărârea consiliului administrativ, am văzut că avem 
două articole blurate și eu nu înțeleg ce înseamnă. Avem pe cineva de 
la Teatrul Petroșani aici? 
    Burghiu-Anuțoiu Irina: 
    …. 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamna Director, vorbiți când vi se dă cuvântul! Nu 
răspundeți provocărilor politice! Nu sunteți obișnuită cu ședințele de 
consiliu județean, așa că vă rog! 
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    Micula Dacian Claudiu: 
    Dar nu-i o provocare politică. Mă interesa de ce sunt blurate 
aceste două articole. 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamna director, la un microfon, dați-i răspunsul! 
    Burghiu-Anuțoiu Irina: 
    La ultima ședință de consiliu județean, am pus hotărârea de 
consiliu administrativ întreagă. Mi s-a atras atenția că sunt lucruri care 
nu privesc neapărat pe toată lumea și că ar trebui să lăsăm de acolo 
doar paragrafele care interesează pe consilieri și consiliul județean. 
Celelalte două sunt două proiecte de-ale noastre, care vor începe în 
toamnă, două spectacole care se dau în lucru. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da, dar aceste două articole pot modifica articolul 1, spre 
exemplu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, dumneavoastră aveți un pic de vechime! 
Vă rog, după ce a terminat doamna director! Închideți microfonul până 
atunci! Și dumneavoastră, doamna director, mai spuneți o dată, poate 
nu înțelege domnul consilier. 
    Burghiu-Anuțoiu Irina: 
    Prin ședința de consiliu administrativ de la noi, de la teatru, 
am trecut trei puncte. Unul era acesta, cu modificarea statului de 
funcții, unde ceream să creăm posturile de debutant, iar celelalte două 
erau contracte pe drepturi de autor, cu regizor, respectiv scenograf, cu 
spectacol. Le-am blurat pentru că am înțeles că nu trebuie prezentate, 
dacă nu privesc ordinea de zi a ședinței. Greșisem data trecută și acum 
… 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc. Eu știu că sunteți artistă, dar nu zâmbiți când 
dați explicații. Aici trebuie seriozitate maximă, mai ales că dați explicații 
unui consilier. Vă rog să înțelegeți! Domnule consilier județean, dacă 
mai aveți probleme? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da, eu cred că aceste două articole pot modifica art.1 și hai 
să nu spun că-i ilegal că-i blurat, dar aș vrea să văd totuși hotărârea 
asta a consiliului de administrație. Pentru că nu vindem bombe 
nucleare sau nu știu ce secret poate să fie aici. 
    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles. Nu modifică hotărârea inițială. Vă putem pune 
la dispoziție, dacă nu o aveți cumva, și hotărârea inițială și o să vedeți 
că cele două articole nu modifică hotărârea inițială. Dacă ar fi modificat 
hotărârea inițială, apărea în articol: modifică hotărârea inițială în sensul 
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că … E greu de citit, dar trecem și peste asta. Mulțumesc! Dacă mai 
sunt intervenții? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da. Îmi puteți pune la dispoziție hotărârea? 
    Nistor Laurențiu: 
    Doriți să mă scol acum de pe scaun, să mă duc să caut 
neapărat hotărârea? După ședință, vă invit să vă punem la dispoziție 
hotărârea. Ați avut timp să luați vechea hotărâre, pe care nu știu dacă 
ați votat-o sau nu, să o vedeți, să vă documentați și să veniți astăzi, 
într-adevăr, cu punctul dumneavoastră de vedere, așa cum credeți de 
cuviință. Nici nu pot să trimit acum un om după ea, să vină personal 
pentru Excelența Voastră, să o aducă acum, la moment. E un lucru 
care nu se face, cred eu, nu este corect între noi, între colegi, la 
dispoziție să fie toată lumea, că vreau eu să ridic o problemă. Nici 
măcar la dispoziția președintelui, decât legal! Mulțumesc! 
    Domnule Costel, vă rog! 
    Avram Costel: 
    Domnule consilier, au fost ieri ședințele de comisii, unde 
puteați să ridicați această problemă, iar astăzi ați fi avut toate datele. 
Dar, din păcate, dumneavoastră vreți să vă auziți astăzi în public.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule Costel Avram, nu am avut punctul acesta la 
comisia din care fac parte. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să-i luați microfonul domnului consilier, dacă nu a 
învățat nici acum că vorbește doar când i se dă cuvântul! Îmi pare rău, 
domnule consilier! Dar dacă nu înțelegeți … 
    Apropo de faptul că nu înțelegem niște treburi, nu pot sub 
nici o formă să influențez votul unui consilier. Dar dacă aș fi avut 
puterea legală, în deplinătatea legii, vă rugam pe fiecare să meditați 
foarte mult asupra unui proiect de hotărâre făcut de usr-iști, prin care 
să punem gps-uri. Poate vreau gps-uri și la uși, să vadă câți pași face 
președintele de la scări și până la ușă. Dacă eram cumva mai porniți 
politic să le-o aprobăm, să se facă și de minune, atunci consilierul 
personal al primarului general al capitalei, auzea ce s-a întâmplat la 
Hunedoara și nu-și mai trimitea iubita la un spectacol, cu mașina 
primarului general al capitalei. Veniți dumneavoastră și ne dați lecții? E 
rușinos! Stimați cetățeni, priviți-i! Aceștia ne dau lecții astăzi, în 
Consiliul Județean Hunedoara! Felicitări pentru asta! Vă mulțumesc. Nu 
vă provocam, dar văd că dumneavoastră vreți numai spectacol. Dacă 
vreți spectacol, merge fiecare actor să-și spună cuvântul. Asta doriți, 
asta primiți! 
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    Dacă mai sunt intervenții? 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 2 
împotrivă (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 
    Nistor Laurențiu: 
    Mult succes și pe mai departe cu abținerile, că este foarte 
bine, sunteți în asentimentul cetățenilor din județul Hunedoara! 
 
 

 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
situațiilor financiare pe anul 2021 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN 
SRL. 
    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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2021 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul II 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 
2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pentru trimestrul II 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pentru trimestrul II 2022: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  
cuantumului contribuției lunare de întreținere a beneficiarilor de servicii, 
acordate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Pui, Județul 
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. 
    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. 
    Micula Dacian Claudiu: 
  Am văzut că această contribuție se triplează în anumite 
cazuri. Chiar nu se poate puțin mai jos? Chiar triplăm contribuția 
aceasta? Știu că PSD-ul crește taxe, dar acum haideți să nu triplăm, 
măcar să o dublăm. Mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Dumneavoastră, USR-ul, sunteți obișnuiți; ați început bine 
la început și terminați tot așa de prost și la sfârșit, ca la început. Iarăși 
ridicați o problemă și nu sunteți documentat, domnule consilier 
județean. Dacă erați documentat bine, măcar acum, la sfârșitul 
ședinței, când mai avem câteva puncte, nu mai interveneați greșit. E 
treaba dumneavoastră, aveți dreptul și nu vi-l poate lua nimeni să 
ridicați aceste probleme. Eu vă spun că nu este nimic ilegal. Dorința 
dumneavoastră de a vota împotrivă sau abținere este dorința 
dumneavoastră și v-o respectăm. Aveți calea legală de a acționa mai 
departe, dacă credeți cumva că ceilalți consilieri poate votează cumva 
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în necunoștință de cauză. Și ca să fie mai corect, domnule consilier - și 
vă și zâmbesc, să vedeți că nu am nimic cu dumneavoastră - o rog pe 
doamna director să vă dea explicații. Doamna director, luați loc acolo, 
la microfon. Vă rog! Închid și eu microfonul, să se audă. 
  Ianc Geanina: 
  Bună ziua. Căminul pentru persoane vârstnice Pui este 
singurul cămin la nivelul județului care se află în subordinea consiliului 
județean. Conform Legii vârstnicului, înființarea și derularea de servicii 
pentru persoanele vârstnice sunt atribuțiile uat-urilor. Din păcate, la 
nivelul județului nu prea există servicii destinate acestei categorii de 
persoane vulnerabile și solicitările sunt din ce în ce mai mari. Ținând 
cont de faptul că această contribuție de 290 lei este o contribuție destul 
de mică și având în vedere creșterile care au avut loc pe parcursul 
acestui an, iar în centrele pentru persoane adulte cu dizabilități 
contribuția este de 900 lei, ținând cont de creșteri, ținând cont de costul 
standard minim pentru acest tip de serviciu, în funcție de gradul de 
dependență, am mers pentru cei cu dependență totală la 900 lei - 
pentru că sunt și persoane adulte cu dizabilități încadrate - și, 
procentual, am scăzut în funcție de gradul de dependență al celor 17 
beneficiari. In prezent sunt 15 și majoritatea sunt cu gradul 1 de 
dependență. Atât este și contribuția în celelalte centre ale direcției. Din 
păcate, așa cum v-am spus, cu excepția Primăriei municipiului 
Hunedoara, nu există servicii dezvoltate de către primării pentru 
această categorie, care revine strict UAT-urilor. Mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și eu, doamna director. Sunteți mulțumit,  
domnule consilier? 
  Micula Dacian Claudiu: 
  Da, am înțeles, crește de trei ori contribuția persoanelor 
vârstnice. 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă felicit pentru că ați înțeles, dar vreau să înțelegeți că 
acele persoane, care sunt acolo, au cu adevărat anumite nevoi. Să nu 
credeți că li se pun la dispoziție cafele, frigidere la fiecare pat sau nu 
știu ce, au nevoie de normă de hrană și de toate să fie. Așa că iar v-ați 
înșelat că spuneți că PSD-ul crește taxele. Noi creștem în beneficiul 
celor care au nevoie de acestea. Sigur nu v-aș dori să aveți nevoie și 
dumneavoastră, că atunci le-ați scădea. Doamne ferește! Domnule 
consilier Mutulescu, vă rog! 
  Mutulescu Marius: 
  Mulțumesc domnule președinte! În primul rând, eu rămân 
uimit de faptul că colegii de la USR doresc să taie din banii alocați unor 
oameni cu probleme, probleme mari. Dar nu mă miră faptul că, prin 
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negocierea pe care au avut-o dânșii cu acel ministru foarte bine cotat la 
nivelul Partidului USR, au reușit să negocieze în așa fel încât să nu 
putem majora pensiile bătrânilor din toată țara. Este păcat că-și 
continuă politica și în cadrul consiliului județean. Mulțumesc.  
  Nistor Laurențiu: 
  Eu nu aș vrea să vă contrazic, dar nu este păcat. Să-i 
rugăm să-și continue politica, pentru că numai așa pot fi pe cale 
dispariție, precum capra neagră în România. încă o dată vă spun: ne 
ajută. Ne ajută fiindcă cetățenii județului Hunedoara, domnule consilier,  
își dau seama ce vreți dumneavoastră și, de fapt, ce vrea consiliul 
județean, consilierii și președintele. Asta este! Dacă și de persoanele 
vârstnice și cu handicap ne legăm, atunci cred că v-ați lega și de apa 
pe care o bea președintele consiliului județean? In fine, asta este! Eu 
sunt convins că, după ce am explicat, o să-și revină și dânșii și 
votează. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, supun la vot proiectul de 
hotărâre. 
   Micula Dacian Claudiu: 
  Domnule președinte, numai puțin! Cred că domnul 
Mutulescu nu a citit proiectul de hotărâre. Domnule Mutulescu, 
persoanele care sunt cazate acolo plătesc, nu noi plătim! 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă rog, domnule consilier. 
  Micula Dacian Claudiu: 
  Păi stați puțin… 
  Nistor Laurențiu: 
  Stau foarte mult, nu numai puțin. 
  Micula Dacian Claudiu: 
  Dar dezinformează, domnule! 
  Nistor Laurențiu: 
  Stați un pic, de ce vă legați de domnul Mutulescu? Ce, v-a 
ponegrit cumva? 
  Micula Dacian Claudiu: 
  Păi eu scad contribuția? Nu scad contribuția, oamenii aceia 
plătesc contribuția! Domnul Mutulescu nici măcar nu a citit proiectul de 
hotărâre. 
  Nistor Laurențiu: 
  Nu ați înțeles nimic nici acum. Care e treaba 
dumneavoastră? Il felicit pe domnul Mutulescu că a avut intervenția 
aceasta, poate ne mai deșteaptă pe toți. Mulțumesc. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  cuantumului contribuției 
lunare de întreținere a beneficiarilor de servicii, acordate de Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Pui, Județul Hunedoara: 
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Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 2 
împotrivă (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 
 
  
 
 

VII. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2021 privind 
aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate 
acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2022, 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 Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    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. 
    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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi 
tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022, cu 
modificările și completările ulterioare:    

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Direcției Generale de Administrare Monumente și 
Promovare Turistică 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 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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). 
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IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
Protocolului de predare-primire pentru obiectivul de investiții ”Reparare 
în regim de urgență conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești – 
Petroșani, Tronson 1, Zona Firizoni, oraș Uricani”. 
    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 pentru obiectivul de investiții ”Reparare în regim de urgență 
conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești – Petroșani, Tronson 
1, Zona Firizoni, oraș Uricani”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act 
adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Teatrul 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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la 
Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Teatrul de Artă Deva: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 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 
Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunităților locale din 



18 
 

Județul Hunedoara în comitetul de organizare UNESCO constituit 
pentru monumentele istorice din județul Hunedoara, înscrise  în lista 
patrimoniului mondial ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din 
Munții Orăștiei”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 Metodologiei de desemnare 
a reprezentanților comunităților locale din Județul Hunedoara în 
comitetul de organizare UNESCO constituit pentru monumentele 
istorice din județul Hunedoara, înscrise  în lista patrimoniului mondial 
ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
coordonatorului bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”, 
monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, conform ordonanței de urgență de 
anul trecut și având în vedere faptul că județul Hunedoara are cele 
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cinci cetăți dacice, împreună cu județul Alba, care are o cetate dacică, 
trebuie să facem acest comitet de organizare UNESCO. În proiectul 
anterior s-a aprobat metodologia de alegere a unor oameni din 
comunitățile locale. Din comitetul de organizare pot face parte mai 
multe persoane, de la mai multe instituții: ISU, poliție, Ministerul 
Culturii. Iar astăzi noi trebuie să desemnăm, prin hotărâre a consiliului 
județean, reprezentantul nostru și coordonatorul acestui comitet de 
organizare. De aceea președintele consiliului județean a inițiat aceste 
două proiecte de hotărâre. Am avut discuții cu cei de la Consiliul 
Județean Alba; și ei vor supune aprobării consiliului județean 
metodologia. Coordonatorul – având în vedere că noi avem cinci cetăți 
– îl vom da noi, de data aceasta și va fi ales pe patru ani. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt intervenții? Nu sunt. 
    Stimați colegi, la art.1 trebuie să facem o propunere. Cine o 
face? 
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule președinte, propunerea grupului de consilieri PSD 
este domnul Henț Răzvan Alin, doctor în istorie, angajat al Consiliului 
Județean Hunedoara, în cadrul Direcției Generale de Administrare a 
Monumentelor și Promovare Turistică a Județului Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    E prezent domnul Henț? Felicitări pentru propunerea făcută! 
Uitați un model tânăr, care dorește să facă treabă! Vedeți, domnilor de 
la USR? PSD și PNL promovează tinerețea. Așa că, să faceți o 
remarcă și la treaba asta! Vezi să nu-ți plimbi iubita cumva cu mașina 
instituției, că e nasol! Eu n-am curajul nici pe nevastă-mea s-o iau 
vreodată, dacă o găsesc în Deva, că nu se știe cine mă pozează! Te 
felicit și sper că o să primești și votul colegilor. Eu zic să pregătim 
buletinele și să trecem la vot! 
    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 au fost 
exprimate valabil 30 voturi, din care 29 voturi pentru domnul Henț 
Răzvan Alin. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.     
    Domnul vicepreședinte Țambă Alin Adam a părăsit sala de 
ședințe, astfel încât numărul celor prezenți în continuare este 31. 
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    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 

 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Consiliului Județean Hunedoara cu Federația Română de Șah pentru 
realizarea în comun a evenimentului de interes județean „Grand Prix 
România – etapa a  4-a” și a evenimentelor secundare acestuia în 
județul 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. 
    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. 
    Bădin Ion: 
  Dacă-mi permiteți domnule președinte! 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă rog! 
  Bădin Ion: 
  Stimați colegi, în luna aprilie m-am întâlnit - în cadrul unui 
eveniment privat la Timișoara - cu actualul președinte la Federației 
Române de Șah, domnul Vlad Ardeleanu, de care mă leagă o prietenie 
de vreo 17 ani și, printre altele, am discutat despre programul 
Federației Române de Șah pe anul 2022. Domnia sa mi-a spus că 
Federația Română de Șah organizează cinci Gran Prix-uri de șah ale 
României, în diverse locații. Primele două s-au desfășurat la Sala 
Parlamentului din București, unde a fost prezent și fostul mare jucător 
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de șah, campion mondial, Boris Spasski; a doua etapă a avut loc la 
Târgu Mureș, a treia va avea loc la Miercurea Ciuc și mai erau libere 
două etape. L-am rugat frumos, dacă putem, să avem o colaborare, un 
parteneriat să organizăm a patra etapă de Grand Prix în județul 
Hunedoara, ținând cont că șahul este un sport al minții și dezvoltă 
foarte mult copiii și tineretul. L-am rugat frumos și a trimis o scrisoare 
de intenție, la începutul lunii mai, către consiliul județean, pentru 
domnul președinte Laurențiu Nistor. Domnia sa a achiesat ca acest 
eveniment să-l organizăm în parteneriat, în perioada 14 – 24 
octombrie, în stațiunea Geoagiu-Băi, la Hotel Germisara, care oferă 
sala și capacitatea necesară pentru acest eveniment șahist. Se 
compune din două părți: între 14 și 16 octombrie vor participa între 200  
și 300 de tineri, pe categorii, începând de la vârsta de 8 ani, până la 20 
de ani, atât din județul Hunedoara, cât și din județele țării, la turnee 
rapide și turnee blitz; iar din 17 octombrie și până în 24,  va începe cel 
mai mare open internațional din România, cu participarea între 40 și 60 
de mari maeștrii și maeștrii internaționali din peste12 țări ale Europei. 
Mă bucur că domnul președinte a avut aceasta inițiativă și a făcut 
proiectul de hotărâre; este un lucru extraordinar – spun eu – pentru 
imaginea județului Hunedoara, este un eveniment,nu numai județean, 
ci și național și internațional și eu cred că se va bucura de un real 
succes.  
   Vă mulțumesc domnule președinte pentru acest proiect de 
hotărâre și, sigur, discutam și ieri în comisie, ministrul educației are 
intenția de a băga în curricula școlară acest sport, șahul, așa cum 
poate să confirme și doamna inspector general Maria Ștefănie.  
Mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Mulțumesc și eu. Alte intervenții? 
  Ștefănie Maria: 
  Dacă-mi permiteți, domnule președinte, am o intervenție! 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă rog! 
  Ștefănie Maria: 
  Aș vrea să salut și eu această inițiativă și din perspectiva de 
inspector școlar general. Exact cum a spus domnul vicepreședinte, 
Ministerul Educației - prin inspectoratele școlare și unitățile de 
învățământ - susține și promovează foarte mult această disciplină 
sportivă. Vrem să cultivăm în rândul elevilor șahul și iată că acest 
proiect vine și aduce plusvaloare pe acest segment de activitate. 
Susținem și noi cu tot ce putem și eu sper ca și în anii următori să 
continuăm aceste evenimente. Mulțumesc. 
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  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și eu. Domnule consilier, vă rog! 
  Oprițescu Adrian: 
  Da, vreau să salut și eu această inițiativă. Sunt la un nivel 
mult mai mic ca judecător de șah, să zicem începător. Este lăudabil că 
avem posibilitatea să organizăm un astfel de eveniment care – cred eu 
și aici vin cu o remarcă -  ar trebui puțin să fie promovat din partea 
noastră, a consiliului județean. În plus, cred că ar trebui să ne ocupăm 
puțin mai mult de promovarea turismului, în general, în tot județul 
Hunedoara. Mă refer la faptul că la fața locului, acolo unde se 
desfășoară respectivul eveniment, am putea să avem amplasat un 
stand, care să promoveze valorile județului Hunedoara din punct de 
vedere turistic. Pentru că - har Domnului! - avem de la turism religios, 
la turism montan, turism de peșteră, tot ce vrem. Cred că nu avem doar 
marea și delta, în rest tot ce există turism pe fața pământului putem 
promova și avem în județul nostru și este păcat să nu le punem în 
valoare. Ca recomandare - nu e neapărat ca să fiu și luat în seamă -  
este montarea unui stand, unde să existe pliante cu harta județului 
Hunedoara și punctele de interes turistic pe caracteristici, dacă așa se 
dorește, sau - specialiștii pot să facă asta mult mai bine decât mă 
exprim eu - un filmuleț de prezentare a județului Hunedoara, actualizat 
cu absolut tot ce cuprinde turismul sau posibilitatea de turism în județul 
Hunedoara.  
   Și vreau să vă reamintesc, stimați colegi, domnule 
președinte, că în luna iunie - la sfârșitul lunii iunie și până pe 2 iulie - s-
a desfășurat în județul Hunedoara un eveniment de anvergură 
mondială și din păcate nu am reușit să profităm de acest eveniment. 
Mă refer la un concurs internațional de parapantă. Sunt la fel ca și 
etapele naționale de șah, sunt cinci etape mondiale. Una dintre ele s-a 
desfășurat la Clopotiva, au fost peste 250 de piloți, împreună cu staff-ul 
și așa mai departe, probabil undeva la 400-500 de persoane care au 
vizitat județul Hunedoara. Repet: din păcate, oamenii aceștia nu au 
primit - indiferent că au venit din Franța, din Italia, Spania, de unde au 
venit ei - nu au primit un pliant. În momentul în care au primit cip-ul de 
înscriere,  nu au primit un pliant care să le spună ce pot face în județul 
Hunedoara, în afară să vină să participe la acest concurs.  
    Felicitări încă o dat pentru implicarea în acest proiect! Poate 
pe viitor reușim să ne mobilizăm mai bine și să promovăm tot ceea ce 
înseamnă turism în județul Hunedoara, pentru că este singurul care ne-
a rămas. Din păcate, știm toți că industria am pus-o pe butuci de 30 ani 
încoace, de când conduce  doar USR în România, am pus turismul pe 
butuci, am pus industria pe butuci, nu mai avem nimic. Hai să ne 



23 
 

revenim puțin și să putem să lucrăm împreună, fără remarci 
răutăcioase din partea unora sau altora. Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și eu. Alte intervenții? Vă rog, domnule 
general! 
  Bârea Vasile: 
  Domnule președinte, având în vedere că Consiliul Județean 
Hunedoara face un efort pentru a organiza acest concurs și această 
activitate, eu zic că ar trebui să primim, într-un fel, un bonus pentru 
tineretul din județul nostru. Cred că ar trebui ca, odată cu începerea 
anului școlar, să se organizeze la nivelul liceelor ori la nivelul școlilor 
întreceri interne și de acolo să se promoveze pentru această întrecere 
de la nivelul județului Hunedoara, de la Geoagiu. Ar fi un fel de 
emulație la nivelul șahului pe întreg teritoriul județului și, pentru că tot 
facem un efort financiar, să promovăm și noi, din județul nostru, mai 
mulți tineri la nivelul acesta mai înalt, pe care-l organizăm împreună cu 
Federația Națională de Șah. Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt intervenții?  
    Stimați colegi, o iau invers acum cu aprecierile și 
mulțumirile. Domnule general, aveți perfectă dreptate și vreau să vă 
spun că mi-am pus în gând ca, în momentul în care va veni 
președintele federației de șah, să am o întâlnire la consiliul județean cu 
dumnealui și să stabilim, să vedem ce putem face împreună cu 
inspectoratul: concursuri pentru elevi la licee, la școli generale, ar fi 
extraordinar. Așa cum îi spune la acest sport, sportul minții, cred că 
este bine să-l promovăm.  
  Domnule consilier Oprițescu, și dumneavoastră v-aș da un 
răspuns. Apreciez 90% din intervenție, dar la 10% trebuie să fiu  
împotrivă. Nu pot să pun în față una, o activitate; nu, pentru mine toate 
activitățile sunt importante. Nu pot să pun turismul, să-l dau la o parte, 
pentru că - vezi Doamne! - este mai important. Toate activitățile care se 
desfășoară sunt bune în județul Hunedoara.  
    O întrebare: ați fost vreodată cu parpanta? 

Oprițescu Adrian: 
  Da, din fericire am avut posibilitatea ca să mă dau cu 
parapanta. 
    Nistor Laurențiu: 
  Eu am întrebat dacă v-ați dat cu parapanta, nu dacă ați avut 
posibilitatea. Una e să ai posibilitatea și alta e să fii efectiv în 
parapantă, acolo în scaun. 

Oprițescu Adrian: 
  Tocmai ce v-am răspuns, da. 
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  Nistor Laurențiu: 
  Unde? 

Oprițescu Adrian: 
  In Parâng. 
  Nistor Laurențiu: 
  Felicitări! 

Oprițescu Adrian: 
  Vă mulțumesc.  
  Nistor Laurențiu: 
  L-am întrebat pentru că mă gândeam că-l prind că nu a 
fost. Dar nu știu dacă a fost, într-adevăr. Eu pot să-ți confirm că am fost 
cu parapanta la Uroi. Am zburat cu marele nostru campion Toma 
Coconea, că nu o să zbor singur. Nici eu, nici dumneata, nu putem, că 
nu avem nici măcar brevetul. Și, ca atare, eram adeptul să-i sprijinim și 
pe ei. Dar - există un dar în vocabularul limbii române - dacă nimeni nu-
mi bate la ușă, de unde să știu eu că mă caută cineva? Deci, dacă nu 
au venit la noi să solicite un sprijin nu aveam de unde să credem că au 
nevoie sau nu au nevoie. Ca atare, domnule consilier, vă promit că, în 
situația în care se mai organizează la nivel național sau internațional, o 
să le acordăm tot sprijinul. Doamne ajută! 

Oprițescu Adrian: 
  Doamne ajută! Pot să vă răspund? 
  Nistor Laurențiu: 
  Numai puțin! Îl avem în sală pe directorul direcției de turism. 
Treceți la un microfon și spuneți care e punctul de vedere al 
dumneavoastră cu privire la promovarea județului Hunedoara! 
    Barb Radu: 
  Bună ziua! Țin să vă spun încă de la început că în acest an 
peste 5 milioane de utilizatori de facebook au văzut postările Consiliului 
Județean Hunedoara. Avem peste 400 de parteneriate și la direcție ne 
facem treaba așa cum trebuie. Avem hărți, avem materiale de 
promovare, avem tot ceea ce este nevoie pentru a promova județul  în 
condițiile optime. Nici nu se pune problema ca la un eveniment să nu 
participăm, dacă suntem invitați, bineînțeles.  Domnul președinte a avut 
dreptate, pentru că am dat curs oricărei invitații și aici în sală sunt 
colegi care pot confirma acest lucru. In același timp ne ocupăm de 
cetățile dacice, ne ocupăm de obiectivele noastre pe care le 
administrăm, ale consiliului județean, dar în același timp promovăm și 
județul Hunedoara. Dacă ați observat, în presa națională suntem de 
asemenea prezenți, chiar și în jurnalul național avem promovată Opera 
Nights, chiar ieri a fost promovat acest festival. Repet: oriunde suntem 
invitați, oriunde suntem chemați, stabilim prin parteneriat modul în care 
ne implicăm și ne facem datoria. Ați putut observa și Dac Fest-ul, care 
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de la an la an este mai vizibil, este mai bine organizat. Am avut acolo, 
doar într-o zi, 5000 de participanți. Am participat și noi cu un stand de 
promovare, cu materiale, avem revista județului Hunedoara ajunsă la 
numărul 2 deja. Suntem o direcție nouă, suntem înființați de un an și 
ceva, dar facem tot ce este posibil să ne promovăm. In acest an am 
făcut peste 70 de clipuri de promovare, avem câteva mii de postări, iar 
pagina de facebook a direcției, a consiliului județean, are peste 170 mii 
de like-uri. Nu ne rezumăm numai la facebook, avem și paginile 
noastre de internet, paginile care reprezintă județul Hunedoara. 
         Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc domnule director. Vă doresc ca activitatea 
dumneavoastră să fie precum speech-ul – foarte frumoasă! 

Oprițescu Adrian: 
    Dacă-mi permiteți, pot să vă răspund? Aveam un dialog și 
cumva l-am întrerupt. Ați susținut că nici unul dintre organizatorii 
evenimentului de parapantă nu a fost prezent aici, la consiliul județean, 
ca să ceară sprijin. Vă contrazic și vă rog să vă notați numele Jurca 
Valeriu … 
    Nistor Laurențiu: 
    E obligatoriu să-mi notez sau pot să-l țin minte?   
    Oprițescu Adrian: 
    Dacă-l țineți minte, e cu atât mai bine. Și vă rog să vă 
interesați dacă Juca Valeriu a bătut la ușile dumneavoastră. 
    Nistor Laurențiu: 
    Am trei posibilități: să notez, să țin minte și să mă interesez. 
Mulțumesc! Pe toate trei le aplic.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Foarte scurt o să fiu. Cred că s-a pierdut puțin ideea 
noastră. Noi am avut ideea ca – având oportunitatea organizării acestui 
concurs la noi în județ - să punem un banner care să promoveze 
județul Hunedoara, în spatele meselor de șah și lucrurile acestea să fie 
trecute în acordul de colaborare. Așa cum a spus domnul Barb, trebuie 
să fii invitat. Haideți să-l invităm acum să participe, pentru promovarea 
județului în cadrul acestui concurs! Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Crede-mă că n-o să-i fac invitație! Are în sarcinile de 
serviciu treaba asta. Și eu n-o să-l invit pe un subaltern de-al meu să-și 
facă sarcinile de serviciu. Nu pot asta, vă rog să mă credeți! Aș coborî 
prea jos ștacheta, să ajung să-l invit să-și facă sarcinile de serviciu. 
Eventual îi dau ordin să-și facă sarcinile de serviciu, dacă constat că nu 
și le face. Dar eu știu că și le face frumos și felicit direcția pentru modul 
în care promovează județul. Și fac o precizare, domnule consilier: nu o 
spun ca să ne lăudăm noi acum, dar cum a fost promovat județul 
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acesta, mai ales în ultimii doi ani, arătați-mi și mie dacă s-a mai făcut 
așa ceva în 32 de ani! Acesta este și țelul meu, ca președinte: să 
promovăm cât mai mult județul Hunedoara, fiindcă, într-adevăr, avem 
foarte multe obiective frumoase în județ, de interes, care să atragă 
foarte mulți turiști. 
    Apropo de turiști, domnule director, spuneți-ne doar la 
Sarmizegetusa cât a crescut numărul de turiști! 
    Barb Radu: 
    Este un an dificil pentru întreg turismul național, am văzut 
cu toții ce se întâmplă și la Marea Neagră. Avem peste 22 de mii de 
turiști, poate 25 de mii, și ne propunem ca la sfârșitul anului să atingem 
cifra de 70 de mii. 
    Nistor Laurențiu: 
    Și comparativ cu 2020? 
    Barb Radu: 
    Anul trecut am avut cu aproximativ 65% mai mulți. 
  Nistor Laurențiu: 
    Și comparativ cu 2014-2015? 
  Barb Radu: 
    Stăm din ce în ce mai bine. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu că stăm din ce în ce mai bine! Comparativ 2022 cu 
2015! 
    Barb Radu: 
    Față de 2015 am crescut cu aproximativ 12%, pentru că a 
fost pandemia și a fost o curbură. 
    Nistor Laurențiu: 
    Stați puțin! Eu nu o să vă cer să repetați, dar o să trimit 
corpul de control al președintelui la dumneavoastră, să se intereseze. 
Atenție, domnule director: eu am solicitat 2015. Îmi spuneți mie că în 
2022, față de 2015, numai cu 20% a crescut? Eu mă dau jos de aici și 
renunț la funcția de președinte! Dați-mi voie, dar nu pot să cred așa 
ceva. Adică, la ce s-a făcut și la ce facem pentru promovarea județului 
Hunedoara, mai mult, la interesul pe care l-au manifestat parlamentarii 
de Hunedoara, care au dorit, în momentul în care am inițiat legea 
pentru preluarea cetăților dacice la Consiliul județean Hunedoara … 
Este un gest pe care l-am făcut tocmai pentru a păstra ce avem bun, a 
nu lăsa să se distrugă și pentru a arăta că putem face lucruri deosebite 
pentru a atrage cât mai mulți turiști. Aceasta este ideea mea și eu cred 
că e bună. Așa zic eu, dumneavoastră puteți să apreciați că nu. 
Mulțumesc. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
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Consiliului Județean Hunedoara cu Federația Română de Șah pentru 
realizarea în comun a evenimentului de interes județean „Grand Prix 
România – etapa a  4-a” și a evenimentelor secundare acestuia în 
județul Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Arion Viorel lipsește temporar din 
sala de ședințe, astfel încât numărul de voturi exprimate la acest punct 
este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: Amenajare 
Spațiu USTACC și Secția de Cardiologie – 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții: Amenajare Spațiu USTACC și Secția de 
Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”: 
Domnul consilier județean Arion Viorel lipsește temporar din sala de 
ședințe, astfel încât numărul de voturi exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
    Nistor Laurențiu: 
    Am rugămintea, pentru cei care se ocupă îndeaproape de 
investiția aceasta, să urmărim ca lucrările să decurgă cât mai repede, 
fiindcă modul dezastruos în care merge creșterea prețurilor nu va duce 
la altceva decât la dublarea sau triplarea de prețuri și va fi greu de 
suportat de consiliul județean. Așa că, pe cei care monitorizați acest 
obiectiv v-aș ruga să fiu informat săptămânal cu privire la această 
lucrare. 
 
 
 

 
XVI. 

 
    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: 
    Doamnele consilier județean Bălănesc Doinița Maria și 
Suciu Ancuța Elena 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). 
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XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de 
credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 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. 
    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 şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul aceluiași 
capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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). 
 
 
 

 
XVIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale spitalelor 
de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași 



30 
 

capitol al bugetului, 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 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 spitalelor de interes județean, 
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 
(30). 
 
 
 

 
XIX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, 
km 10+800 – km 13+410, km 14+000 – km 14+600, km 15+050 – 
km15+500“. 
    Nistor Laurențiu: 
    În sfârșit, mulțumim lui Dumnezeu, a venit și rândul acestor 
drumuri să fie trecute pe lista prioritară. Ne dorim ca, încet-încet, să le 
vină rândul la toate, fiindcă ne dorim toți să avem drumuri județene 
bune și cred că ați constatat și dumneavoastră că interesul conducerii 
Consiliului Județean Hunedoara este de a lucra cât mai mult pe 
drumurile județene. 
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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 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: ”Modernizare DJ 687F: 
Teliucu Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, km 10+800 – km 
13+410, km 14+000 – km 14+600, km 15+050 – km15+500“: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
    Nistor Laurențiu: 
    Și acum putem să mai spunem încă un lucru: faptul că tot 
aveam reclamații că nu modernizăm acest drum nu-i chiar din vina 
consiliului județean. Această porțiune de drum a fost dată în 
administrarea Primăriei Comunei Teliuc pentru introducerea apei și 
canalizării. După ce s-au terminat lucrările executate de primărie, am 
preluat înapoi drumul în administrare și trecem la treabă. 
 
 
 

 
XX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitare DJ687E: Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - 
Bunila – Vadu Dobrii, tronson km 21+630-24+380“. 
  Nistor Laurențiu: 
    E o zonă deosebită și cred că merită să modernizăm și 
acest drum. 
    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 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: „Reabilitare DJ687E: 
Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, 
tronson km 21+630-24+380“: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXI. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării cotizației Județului Hunedoara la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Aqua Prest 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației Județului 
Hunedoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest 
Hunedoara”: 
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    Domnul consilier județean Bogdan Sever 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). 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Ordinea de zi a fost epuizată și vreau să vă spun că în 
această frumoasă zi, Ziua Imnului, n-am mai pus punctul acela, ultimul, 
pe ordinea de zi, tocmai ca să păstrăm ce a fost frumos la începutul 
ședinței. Că, dacă ne apucăm să spurcăm ce a fost frumos la începutul 
ședinței, prin intervenții și alte fapte, nu cred că e bine. Vă dublez 
timpul pentru ultimul punct, unde ne place tuturor să intervenim, și sunt 
convins că la următoarea ședință o să o facem cu plăcere. 
    Chivu Cristina: 
    Doar câteva cuvinte să ne spuneți vizavi de ce întâmplă cu 
Brai Cata, pentru că ne întreabă oamenii. Care o să fie următorii pași? 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu că n-aș ști, dar nu este atributul președintelui. Dar vă 
pot informa că poate 99,99% dintre primarii în a căror zonă de activitate 
acționează Brai Căta au cerut rezilierea contractului cu această 
societate. Conform legilor în vigoare, din momentul în care s-a declarat 
rezilierea contractului, ei trebuie să-și ducă mai departe activitatea, în 
unele zone 90 de zile, în altele mai mult. Sper să înțeleagă acest lucru 
și nu ne dorim niciodată să ne mai întâlnim cu asemenea acte, dar nici 
nu poți să obligi primarii, dacă văd că nu se face o activitate, să țină pe 
cineva acolo. Noi n-avem dreptul acesta și, ca atare, solicitările și 
hotărârile consiliilor locale au fost adoptate, iar cei de la conducerea 
ADI deșeuri nu au ce face decât să pună în aplicare legea. Sperăm ca 
în această perioadă de timp ei să respecte legea. Dacă nu respectă 
legea, este caz penal. Ei trebuie să-și desfășoare activitatea așa cum 
am spus-o. Dacă nu-și desfășoară activitatea pe perioada asta 
prevăzută de lege, este caz penal, sper să înțeleagă. În acest timp, ADI 
deșeuri are obligația de serviciu să facă tot ce este posibil pentru 
organizarea de licitație, ca să vedem cine se ocupă în continuare de 
strângerea deșeurilor, pentru că nu putem să lăsăm orașele, comunele 
municipiile fără o activitate în acest sens. 
    Poftiți, domnule Muzsic! Dacă e despre Brai Căta, că altfel 
… 
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    Muzsic Robert Eugen: 
    Nu este despre Brai Căta. E legat de o problemă, domnule 
președinte, care s-a ridicat astăzi în consiliul județean: persoanele 
vârstnice. Din păcate, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Hunedoara, astăzi s-a votat desființarea Centrului 
Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiu. Exact 
cum spunea și doamna director în intervenția dumneaei, este o 
problemă stringentă în județ cea a locurilor pentru persoanele 
vârstnice. Eu mă gândeam să vin la dumneavoastră cu o propunere, 
pentru a găsi o posibilitate - ținând cont că acest centru multifuncțional 
a fost refăcut în 2015 și ridicat la standarde foarte înalte - să-l preluăm 
noi, pentru a putea să-i dăm aceeași destinație în continuare, întrucât 
este o lipsă acută de locuri pentru persoanele vârstnice în județul 
Hunedoara. Doar asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și chiar aveți dreptate. Am o rugăminte la 
secretarul general al județului și la doamna director: analizați împreună 
această intervenție a domnului consilier, veniți la mine să discutăm și 
să stabilim ce putem face. Iar în următoarea ședință de consiliu 
județean, vă vom informa ce s-ar putea face din punct de vedere legal. 
    Muzsic Robert Eugen: 
    Vă mulțumesc mult. 
    Ivăniși Maria: 
    Nu vreau să vă supăr, dar cer permisiunea, domnule 
președinte, dacă se poate, să intervin! 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu ziceam c-am trecut de punctul acesta. Dar ești o 
doamnă și nu pot să te refuz. 
    Ivăniși Maria: 
    Ca să fiu în asentimentul dumneavoastră, dacă am început 
frumos, să încheiem frumos! Doresc să vă felicit pentru inițiativa de a 
organiza o seară din Opera Nights la Petroșani! A fost o seară 
frumoasă, a fost un eveniment frumos. Așa cum știm, consiliul județean 
a mai avut acțiuni în Valea Jiului, și la Lupeni, acțiuni foarte reușite. 
Cea de aseară a fost în premieră și, de aceea, am zis să nu se treacă 
peste, întrucât la următoarea ședință deja trece timp. Vă felicit și 
sperăm să mai fie organizate astfel de seri la noi, în Valea Jiului. 
Mulțumim mult! 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc în mod deosebit pentru informația pe care ați 
prezentat-o consilierilor. Este vorba despre un eveniment la care poate 
că mulți dintre dumneavoastră nu ați putut să fiți prezenți. Într-adevăr, 
anula acest, Opera Nights se desfășoară în patru zile. Ieri a fost la 
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Petroșani, pentru prima dată în Valea Jiului și sper să nu fie pentru 
ultima dată în legislatura noastră; mai schimbăm orașele și municipiile. 
Două zile, astăzi și mâine, se desfășoară la Hunedoara, iar duminică 
aici, în curtea consiliului județean. Și de pe acum vă fac invitația să 
participați cu toții, și la Hunedoara, și la consiliul județean.  
    De la cei care ați avut posibilitatea să participați aseară, la 
Petroșani – eu nu am putut, pentru că am avut o ședință – am înțeles 
că a fost un succes deosebit, așa cum a spus și doamna consilier 
Ivăniși, iar lumea este interesată. Am luat măsuri să avem un ecran 
afară, ca să vadă și lumea care nu a avut posibilitatea să intre în sală, 
pentru că erau locuri limitate în sală. Vreau să vă spun că numărul 
spectatorilor de afară a fost cel puțin egal cu al celor din sală, dacă nu 
mai mare. Este un lucru bun. 
    V-am spus unde se desfășoară festivalul de anul acesta, iar 
pentru anul viitor mai sunt vreo trei solicitări de la alte orașe și municipii 
care doresc. Cred că este un lucru bun ca să putem organiza 
asemenea treburi, mai ales că, după doi ani de pandemie, populația 
județului și nu numai parcă-i dornică să mai urmărească și astfel de 
spectacole. 
    Ivăniși Maria: 
    Mai doresc să punctez ceva referitor la ceea ce spunea 
colegul de la USR. Alături de livretul de la piesa de operă, am primit și 
un pliant de prezentare a obiectivelor turistice din județul Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    Așa o să facem la toate spectacolele. Domnule Radu, să 
aveți grijă! Și deseară, și mâine seară, și duminică! Dacă nu ajunge un 
pliant și la mine, nota de acolo ți-o dau! Chiar la modul cel mai serios 
vă spun: este foarte bine, în asemenea lucruri, în asemenea cazuri, în 
care lumea vine să se destindă puțin, dacă le dăm și un pliant cu 
promovarea județului, este ceva deosebit. Mai vede lumea. 
    Vreau să vă spun că eu am descoperit duminică faptul că în 
comuna Bătrâna, unde sunt o sută și ceva de suflete, există un muzeu 
deosebit, cu piese de muzeu deosebite din zona pădurenilor. Aș vrea 
să fie promovat, domnule director, foarte bine și acest muzeu, mai ales 
că este un inițiator care, efectiv, din propria casă a făcut acest muzeu, 
care este de excepție. Puțini oameni încearcă să facă acest lucru și 
sper să le dăm tot sprijinul.  
    Vreau să vă mai rog ceva, și mă adresez și consilierilor 
USR: trebuie să înțelegem că, prin proiectul de hotărâre nr.201 de 
astăzi, în 2022 nu mai cad capete din cultura județului Hunedoara. Nu 
cumva iarăși să scrie presa greșit. Deci prin această hotărâre nu cad 
capete din cultura județului Hunedoara. A mai fost o informare toxică, 
conform căreia domnul director Ciprian Roman, pe care l-am apreciat 



36 
 

astăzi pentru tot ce a făcut cu corul adus aici – corul catedralei și cei de 
la Covasna, împreună cu cei doi preoți care sunt conducătorii grupurilor 
- și pe care îl felicit încă o dată, ar fi fost demis. Poate că mai am și eu 
apucături din acestea, dar nu dau afară un om de excepție. Poate mai 
dau afară pe câte unul care nu-și face datoria, dar o dezinformare mai 
mare ca asta nu putea avea loc: „nici nu se terminase spectacolul de la 
Țebea și deja a tăiat capete, iar șeful plutonului de execuție nu era altul 
decât președintele consiliului județean”. Vă informez, stimați colegi, că 
nu sunt niciodată șeful unui pluton de execuție, nu dau niciodată afară 
oamenii care-și fac datoria. Dimpotrivă, îndemn pe toată lumea să-și 
facă datoria așa cum trebuie și atunci suntem cei mai buni colegi. Iar 
dovada cea mai vie a fost că domnul director Ciprian Roman a fost 
prezent astăzi cu cele două grupuri. Încă o dată îi felicit pe toți 
participanții și cred că, într-adevăr, așa cum spunea domnul general, 
parcă ne-a făcut să ne tresară inima când am auzit cântat pe viu Imnul 
României. 
     
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
   PREȘEDINTE,  
         Laurențiu Nistor   SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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