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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  18 ianuarie  2014,  ora 11,00  cu ocazia ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Moloț Mircea Ioan. 

La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, 
Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși 
Ion, Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rudeanu Mihail Nicolae, Stănescu Vetuța, 
Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana,  
Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (33), potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal 
constituită.   

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 20 
decembrie 2013 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, 
în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (33). 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale 
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adăugată  și a sumelor din cota de 18,5% din 
impozitul  pe venit,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a arieratelor, pentru susținerea 
programelor  de  dezvoltare  locală  și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 - 2017; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  
a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și 
comunale, pe anul 2014; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2012 pentru 
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2013. 

Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 
 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
 
 

I. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adăugată  și a sumelor din 
cota de 18,5% din impozitul  pe venit,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a arieratelor, pentru 
susținerea programelor  de  dezvoltare  locală  și pentru susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 – 
2017. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri. Inainte de a vă ruga dacă aveți 
observații asupra bugetului, aș vrea să precizez faptul că în acest an județului Hunedoara 
din defalcate și din acea cotă de 18,5% i-a revenit suma de 21 milioane 430 mii lei, sumă 
care este la dispoziția consiliului județean pentru a încerca să acoperim prin ceea ce facem 
noi astăzi, prin distribuția care o vom face a fondurilor către unitățile administrativ-teritoriale 
să echilibrăm bugetele locale. Sigur suma pe care am primit-o noi - și sunt convins că nici 
sumele pe care le vor primi primarii - este insuficientă, nemulțumitoare dar ne împărțim 
sărăcia după nevoi și cred că și în acest an am dat dovadă - în momentul în care v-am 
supus atenției acest buget de mult echilibru - atât cât s-a putut pentru această sumă. 
 Cunosc din discuțiile avute atât cu liderii politici cât și cu primarii că unii – dacă nu 
toți - și-ar fi dorit mult mai mult, din păcate aceasta este, dar fiindcă marea problemă a 
majorității dacă nu a tuturor primarilor și a consiliului județean este infrastructura, vreau să 
reamintesc ceea ce spunea exact cu o săptămână în urmă vicepremierul României, Daniel 
Chițoiu aici la Deva, că în bugetul Guvernului au fost alocate în Programul Național de 
Dezvoltare Locală sume consistente pentru ca atât primarii cât și consiliile județene să facă 
proiecte și să solicite aceste fonduri, care repet, nu sunt fonduri europene, sunt în cadrul 
bugetului Guvernului României. De altfel, luni o să și fac o adresă către toate unitățile 
administrative să le informez și le vom fixa o dată, dacă doresc, să trimită consiliului 
județean și noi facem o centralizare și o trimitem Guvernului, acestei Agenții Naționale de 
Plăți sau dacă doresc pot să-și ia pe cont propriu să facă adrese cu proiectele respective 
direct la agenție, nu e obligatoriu să o facă prin consiliul județean. De aceea, o bună parte 
din banii care și i-ar dori cu un minim efort, un proiect, ar putea să fie obținuți de la Guvernul 
României, care vor trimite la consiliul județean ne angajăm să facem rapid adresă și să ne 
interesăm îndeaproape de absolut toate proiectele, atât că le trimit la consiliul județean sau 
nu, doar să știm și noi dacă se dorește de existența lor. Am încercat pe cât posibil să ținem  
cont de faptul că sunt alte investiții, drumuri județene care unesc niște sate din diferite 
comune că nu e chiar de nebăgat în seamă faptul că avem în continuare un dosar la 
Ministerul de Finanțe pentru aprobarea unei sume de 40 milioane lei numai și numai pentru 
infrastructură, sunt cinci drumuri care ne dorim să le finalizăm, drumuri de altfel începute, 
din această sumă peste 21 milioane sunt alocate pe drumurile din Valea Jiului – Straja, 
Merișor, Vulcan ca să nu mai amintim de faptul că știți bine se desfășoară în această 
perioadă sub un contract care a fost început anul trecut drumul de la Vulcan la Pasul 
Vulcan în jur de 3 milioane de euro care se finalizează în acest an. Deci încercăm o 
dezvoltare echilibrată și uniformă, aș putea spune la nivelul întregului județ, indiferent de 
culoare politică. Si indiferent câte presiuni ar fi, dacă vor fi, nu o să fim de acord cu faptul că 
vom încerca să construim enclave în județul Hunedoara, în așa fel încât o zonă să fie mai 
bine dezvoltată că sunt primari liberali, că sunt primari PDL, că sunt primari PSD și să nu 
ținem cont de tot județul, fiindcă noi, cei care suntem aici, avem responsabilitatea de a 
administra un întreg județ care numără peste 450 mii locuitori și o suprafață de 7063 
kilometri pătrați. Repet, chiar dacă ne dorim să fie echilibrat, nu mulțumim prin ceea ce am 
propus și vom vedea dacă bugetul care l-am propus va fi aprobat de consiliul județean, nu 
toți sunt mulțumiți numai că nu o să o facă acum dar am făcut-o în general cu fiecare în 
parte și am încercat să explicăm punctul de vedere fiindcă noi avem o vedere de ansamblu 
atât banii primiți prin acea formulă de la Ministerul de Finanțe prin Trezoreria Deva, alte 
investiții care au fost sau care sunt în derulare, unele au fost terminate și mi se pare corect 
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ca și alte investiții în alte zone unde nu au fost demarate sau finalizate trebuiesc să fie 
finalizate. Cam atât aș dori să vă spun la acest punct. Vă ascult. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  repartizării  
pe  unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adăugată  și a 
sumelor din cota de 18,5% din impozitul  pe venit,  pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a arieratelor, 
pentru susținerea programelor  de  dezvoltare  locală  și pentru susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 – 
2017, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adăugată  și a sumelor din 
cota de 18,5% din impozitul  pe venit,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a arieratelor, pentru 
susținerea programelor  de  dezvoltare  locală  și pentru susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 – 
2017, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 

II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități 
administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru 
drumurile județene și comunale, pe anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
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   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Aș vrea să fac o prezentare și la acest punct. Județul Hunedoara este județul cu 
rețeaua cea mai întinsă de drumuri comunale și județene din România. Din nefericire, de la 
an la an începând din 2008 am primit tot mai puțini bani pentru acest capitol, deși la nivel 
național am primit cei mai mulți bani. Comparând sumele cu ceea ce s-a primit în fiecare an 
începând din 2008 încoace ne-au fost alocați bani pe fiecare an, suma totală fiind în jur de 
150 miliarde adică cam exact cât primim acum. Anul trecut am primit 16 milioane 60 mii, 
adică 160 miliarde, anul acesta primim cu ceva mai puțin cu 75 mii, adică 15 milioane 985 
mii lei. Intrucât această sumă este insuficientă inclusiv pentru a întreține doar drumurile 
județene, am făcut acel împrumut ca să facem niște investiții și care sunt convins că marți 
când se va întâlni comisia ne va fi aprobat, această sumă ne este necesară doar pentru 
întreținerea nu pentru coafarea drumurilor județene, pentru a face acolo un mic covor sau a 
astupa gropile care sunt mai mari și dacă circulați prin județ vedeți că au apărut chiar dacă 
nu am avut o iarnă foarte grea gropi. De aceea, vă propunem ca din această sumă să 
alocăm doar pentru două primării  - una Simeria și alta Băcia aceeași sumă de 100 mii lei, 
adică 1 miliard lei pentru drumuri, deoarece știți bine că cele două primării au fost acelea 
care ne-au sprijinit în a face lobby  printre cetățeni, a explica cetățenilor importanța 
construcției deponeului și ca lucrurile să funcționeze bine au nevoie să-și repare niște 
drumuri în așa fel încât să ajungă cu bine la deponeu. In rest, nici unei primării nu v-am 
propus să fiți de acord și vă rog să fiți de acord cu ceea ce am propus noi fiindcă repet 
suma nu ne permite să facem noi investiții, ci ne permite doar să le întreținem. Repet, sper 
ca domnii primari să înțeleagă că nu este o răutate a consiliului județean, că noi avem 
drumuri importante care nu leagă două cătune ci leagă părți ale județului unde circulă 
milioane de oameni pe an și ne dorim să avem un transport civilizat. De aceea, vă propun 
să fiți de acord cu ceea ce ați primit la comisii și ascult și alte păreri. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  repartizării  
pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată 
pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 6 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 6 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități 
administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru 
drumurile județene și comunale, pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 6 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 
 

III. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2012 
pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului 
bugetar 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului anului 2012 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la 
sfârșitul exercițiului bugetar 2013, pe articole: 
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 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 
2012 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului 
bugetar 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
x 

  
Moloț Mircea Ioan: 

 Vă mulțumesc. Vă rog la diverse. Vă rog domnule președinte, dar consilier aici. 
 Rudeanu Mihail Nicolae: 
 Da consilier bineînțeles. Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea să aduc în 
atenția noastră un fapt care nu ne prea bucură, în anul 2002 a fost un accident pe DN 7 în 
zona comunei Burjuc unde au murit cinci copii polonezi care mergeau într-o excursie în 
Bulgaria și șoferul; în 2003 am ridicat un monument acolo cu sprijinul Consiliului Județean 
Hunedoara, a Detașamentului de pompieri de la Ilia, Primăria Burjuc și Marmosim. La ora 
actuală acest monument este într-o stare deplorabilă și nu ne face mândrie nouă, județului,  
în primul rând, poate celor de la comuna Burjuc le face că le convine să crească buruieni în 
jurul lui nu o să fie, cum spunea domnul președinte, trandafiri și flori. Aș propune ca să ne 
gândim împreună să găsim o soluție prin care acel monument să fie reabilitat, să arate că 
județul Hunedoara este un județ care își protejează și își ocrotește monumentele. De fapt a 
și dovedit asta actuala conducere și cer sprijinul consiliului județean și a domnului 
președinte ca să găsim forma legală de a-l putea pune în valorificare și a-i reda ceea ce e 
adevărul, să redăm un monument în memoria celor cinci copii decedați așa cum trebuie să 
fie el prezentat, nu cum este acum cu buruieni și plăcile sparte și furate. Sper că sunteți de 
acord ca să găsim o variantă împreună pentru a rezolva această problemă. Vă mulțumesc. 

Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc și eu domnule consilier, da, îmi aduc aminte de acel incident neplăcut, 
am lăudat și atunci inițiativa dumneavoastră, că erați președinte al consiliului județean de a 
face un asemenea monument. Discuția aceasta noi doi și nu numai, eram mai mulți când 
am avut-o, vă spun și în plen ceea ce v-am spus și atunci. Luni o să verific dacă acel 
monument este făcut cu autorizație de consiliu județean, dacă acel monument este în 
patrimoniul consiliului județean ca să putem face acest lucru, dacă acest monument se află 
pe un teren al consiliului județean sau dacă se află pe un teren al cui se află, va trebui să 
facem demersuri ca să fim noi proprietari sau dacă nu, ne vom asocia cu cei care sunt 
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proprietarii, dacă e Primăria Burjuc sau Drumurile Naționale în așa fel încât să găsim soluția 
legală, fiindcă, știți bine un leu dacă-l dai ilegal sunt repercusiuni, iar singurul care semnez 
de aici sunt eu și de aceea vreau să mă asigur dacă avem legalitatea.  E bine că ați spus-o 
acum, fiindcă în 31 avem ședința ordinară de consiliu județean când vom discuta bugetul și 
să prindem în buget și acești bani estimativ, acolo în fondul de rezervă fiindcă neavând un 
studiu de fezabilitate, un proiect știți bine că nu putem să-i alocăm direct investiției dar într-
adevăr merită ca acest monument să fie un monument și nu o dărâmătură. Mulțumesc. 
 Si cu această ocazie am spus că în 31 vom avea ședința, veți primi materialele și tot 
ce trebuie – înștiințarea din timp și dacă astăzi nu am spus nimănui ”La mulți ani!” cu ocazia 
zilei de naștere o vom spune atunci. 
 Doamnelor, domnilor colegi îmi cer scuze că v-am răpit din ziua dumneavoastră 
liberă dar suntem aleși de cetățeni și de multe ori domnii de la presă spun duminica noi 
muncim, e acum nu prea le convine, că astăzi nu prea munceau, erau liberi și i-am adus și 
pe dânșii, dar aceasta e viața. Vă mulțumesc pentru colaborare, vă mulțumesc pentru că 
iată, județul Hunedoara are bugetul și primăriile pot să și-l facă în timp util adică până la 
finalul lunii în așa fel încât să aibă și domniile lor timp suficient ca să gândească, deși sunt 
convins că au gândit până acum acțiunile care le vor face în acest an. Vă mulțumesc, un 
week-end plăcut în continuare. 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 
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