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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 25 aprilie 2014 
 
 
 

    La ședință sunt prezenți: Moloț Mircea Ioan – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Balint Tiberiu Ioan și Rus Ioan – 
vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea 
Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina, Coltescu Marin, Costa 
Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian Dana, 
Dobrei Lidia, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduș Ioan, 
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, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, 
Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian, Dan Daniel – 
secretarul județului. 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
  Sedința este condusă de domnul președinte Moloț Mircea Ioan. 
  Moloț Mircea Ioan: 

 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri, la care se 
adaugă președintele consiliului județean,  potrivit art.95 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
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  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 al şedinţei  
anterioare, care a avut loc în data de 28 martie 2014, 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, se 
supune la vot:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
    Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost publicată în presa locală: 

1.           Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 
2014. 

2.           Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul I 2014. 

3.           Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației 
gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 
2013. 

4.           Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2014. 

5.           Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2014. 

6.          Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 
„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității 
și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru 
acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat 
în Regiunea Vest etapa a III-a”. 

7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Teatrului de Artă Deva. 

8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva. 

9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului Public Județean Salvamont. 
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10.         Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2012 privind constituirea 
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. 

11.         Proiect de hotărâre privind constituirea comitetelor de 
organizare UNESCO (COU) pentru monumentele istorice înscrise în 
lista patrimoniului mondial UNESCO aflate pe teritoriul județului 
Hunedoara. 

12.         Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația de 
Ecologie și Intervenții în caz de Inundații PETRO AQUA, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes public. 

13.          Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Asociația 
SALVITAL Hunedoara și Asociația CORNELIUGROUP Deva, în 
vederea realizării în comun a unui proiect de interes public. 

14.          Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu caracter 
administrativ pentru funcționarea Centrului Județean de Management 
al Situațiilor de Urgență Hunedoara. 

15.          Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate speciale. 

16.          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean. 

17.          Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2012 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
40.000.000 lei. 

18.          Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
”Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea  serviciilor publice – 
ZONA 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului 
Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”. 

    In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea 
nr.137/2008, vă rugăm să aprobați completarea ordinii de zi cu încă trei 
puncte: 

19.         Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara. 

20.         Proiect de hotărâre privind dare în folosință cu titlu gratuit a unui 
spațiu imobiliar Consiliului Național al Audiovizualului, în vederea 
organizării unei unități teritoriale a CNA în județul Hunedoara. 
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21.         Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 

    Vreau să menționez faptul că și aceste trei proiecte de hotărâre 
au fost analizate și avizate în ședințele comisiilor de specialitate. 
    Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi, ca de obicei, punctul 
Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri în legătură cu 
ordinea de zi? 
    Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi, cu 
completările propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

   Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
 
 
 

I. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2014, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 
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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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2014: 
  Intrucât doamna consilier Stănescu Vetuța și doamna consilier 
Tolaș Liliana nu participă la vot, numărul de voturi exprimate la acest punct 
este de 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).   
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).   
    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 pe 
trimestrul I 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe trimestrul I 2014, precum și nota de fundamentare 
la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul I 2014: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne și externe ale 
Consiliului județean Hunedoara pe trimestrul I 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului 
asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 
decembrie 2013, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
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  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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot  
proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației 
gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2013, 
cu articol unic: 
  Art.unic: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă (Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Oprișa Ioan Florin, Petrui 
Ioan Dorin și Toma Florian) și o abținere (Gligor Dorin Oliviu).  
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe 
anul 2014, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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, 
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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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
         Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială 
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și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2014, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara pe anul 2014: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32) 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
         Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2014, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 
proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și a 
primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III-a, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 
„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și 
calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea 
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asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 
Vest etapa a III-a: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
         Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
promovării proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru 
îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de 
urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului 
ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III-a, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Teatrului de Artă Deva, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
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agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
  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 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Teatrului de Artă Deva:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Teatrului de Artă Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva, precum 
și nota de fundamentare la acesta. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 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 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-
Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean 
Salvamont, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului Public Județean Salvamont:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean 
Salvamont, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2012 privind 
constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2012 privind constituirea 
Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2012 
privind constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, 
în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea comitetelor 
de organizare UNESCO (COU) pentru monumentele istorice înscrise în 
lista patrimoniului mondial UNESCO aflate pe teritoriul județului 
Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
  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 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind constituirea comitetelor de 
organizare  UNESCO (COU) pentru monumentele istorice înscrise în lista 
patrimoniului mondial UNESCO aflate pe teritoriul județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 



18 
 

- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
         Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea 
comitetelor de organizare UNESCO (COU) pentru monumentele istorice 
înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO aflate pe teritoriul județului 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația de 
ecologie și Intervenții în caz de Inundații PETRO AQUA, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes public, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
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  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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația de Ecologie și 
Intervenții în caz de Inundații PETRO AQUA, în vederea realizării în comun 
a unui proiect de interes public: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Asociația de ecologie și Intervenții în caz de Inundații PETRO AQUA, în 
vederea realizării în comun a unui proiect de interes public, în ansamblul 
său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
parteneriatului între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, Asociația SALVITAL Hunedoara și Asociația 
CORNELIUGROUP Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes public, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea parteneriatului între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Asociația 
SALVITAL Hunedoara și Asociația CORNELIUGROUP Deva, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes public: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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  Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
parteneriatului între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, Asociația SALVITAL Hunedoara și Asociația 
CORNELIUGROUP Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes public, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 
cu caracter administrativ pentru funcționarea Centrului Județean de 
Management al Situațiilor de Urgență Hunedoara, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      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 judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu caracter 
administrativ pentru funcționarea Centrului Județean de Management al 
Situațiilor de Urgență Hunedoara:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).   
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri cu caracter administrativ pentru funcționarea Centrului Județean de 
Management al Situațiilor de Urgență Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
    Bârea Vasile: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți o intervenție în legătură 
cu acest punct? Este un document deosebit și cu dublă semnificație, având 
în vedere că acest centru de management al situațiilor de urgență funcționa 
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în clădirea respectivă, dar până acum nu avea încheiat un protocol și un 
regulament intern de funcționare. Acum, această hotărâre pe care noi am 
luat-o astăzi, legitimează într-un fel acțiunile în comun ale tuturor 
componentelor ale celor șase semnatare ale protocolului de colaborare. Si 
s-ar putea merge mai departe de acum înainte pe rezolvarea unor situații, a 
unor simulări, atât în cadrul centrului – pe calculator sau pe hartă – cât și, 
de asemenea, a unor simulări în teren. Deci acest protocol încheiat între 
cele șase semnatare le poate face să acționeze și să organizeze 
antrenamente în comun pentru diferite situații. 
  De asemenea, este important acest document pentru că 
stabilește  un regulament de ordine interioară care a fost făcut în 
colaborare, de către toate semnatarele, având la bază legile, hotărârile și 
alte acte normative, dar mai ales regulamentele de ordine interioară ale 
fiecăreia dintre ele. Ele sunt înmănunchiate acum, cu avizul comandantului 
garnizoanei, care este comandantul Centrului militar județean și care este 
și gazdă și aprobate de președintele consiliului județean. 
  Ce este important acum? Ca fiecare dintre cei care își 
desfășoară activitatea acolo să cunoască aceste reguli, să cunoască 
regulamentul, să-l respecte și bineînțeles că rezultatele din perioada 
următoare vor fi foarte bune. Si este demn de apreciat că și consiliul 
județean își aduce un aport deosebit. Am văzut că la un punct anterior s-a 
aprobat achiziționarea de către Inspectoratul județean pentru situații de 
urgență a trei autospeciale foarte importante pentru activitatea lor viitoare. 
Vă mulțumesc. 
    Moloț Mircea Ioan: 
  Vă mulțumesc, domnule consilier. Aș mai face o precizare: 
gazde suntem noi. Unii ar putea să întrebe de ce vine așa de târziu acest 
regulament și acest protocol. Pentru că – așa cum bine spuneați – cele 
șase instituții au fiecare regulamente interioare care, chiar dacă au până la 
urmă un numitor comun, au și multe lucruri divergente, care trebuiau 
omogenizate. De aceea, am avut multe discuții cu comandanții celor șase 
unități, până am ajuns aici. Dar e bine că s-a ajuns la un numitor comun și 
sper ca acest centru să își îndeplinească misiunea pe care noi credem că 
trebuie să o aibă. 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de 
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Domnul consilier județean Gaita Doru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot, pe 
articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate speciale: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea 
licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului 
județean, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 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 intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot, pe 
articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean:   
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului 
județean, în ansamblul său: 

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

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2012 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
    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: 
  Doamnelor și domnilor colegi, vă mulțumesc. Aș vrea să fac o 
precizare la acest punct. Suma a fost împrumutată, cu acordul consiliului 
județean. Este vorba despre 40.000.000 lei. Ea a fost împărțită pe cinci 
drumuri: Straja, Merișor-Dealu Babii, Cerbăl, Vorța-Visca și Tîrsa-
Orăștioara. Aveam patru lucrări contractate, iar pentru a cincea aveam 
doar un deviz estimativ de lucrări; e vorba de cel de la Straja. Anul trecut 
știți bine că am făcut licitația, a câștigat o firmă și de la 21 de milioane 
alocate pentru drumul de la Straja am rămas cu o sumă importantă, pe 
care dorim să o repartizăm astăzi pentru finalizarea drumului de la Merișor. 
Acesta este de doar cinci km; până în Dealu Babii l-am făcut pe banii 
noștri, dar de la Dealu Babii și până în Vulcan nu am avut finanțare. 
Această diferență la drumul de la Straja a apărut în urma licitației și atunci 
acea sumă a fost repartizată pentru finalizarea drumului Merișor-Vulcan, 
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prin Dealu Babii. Sperăm să-l finalizăm și să începem lucrările la drumul 
din Parâng. Dacă aveți întrebări? Vă rog domnule consilier Gligor! 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi vreau să fac o 
observație, pornind de la faptul că aceste investiții vor fi făcute dintr-un 
împrumut al consiliului județean, al hunedorenilor, de patruzeci de milioane 
de lei, adică patru sute de miliarde lei vechi. Si eu cred că responsabilitatea 
trebuie să fie maximă, pentru că anii următori bugetul județului va fi grevat 
de rambursarea acestor rate. 
  Fără a contesta nici o investiție, nici un drum de pe această listă 
prezentată astăzi spre aprobare, eu cred că – pornind de la 
responsabilitatea la care suntem obligați, pentru că discutăm despre un 
împrumut luat în numele județului Hunedoara – drumuri județene avem și 
în zona Deva, și în zona Orăștie, și în zona Brad. Ar trebui să clarificăm, 
înainte de a da drumul acestor investiții, care e perspectiva celorlalte 
drumuri județene, ce vom finanța din resursele proprii, din transferul de la 
bugetul național sau din extrem de doritele fonduri europene. Pentru că cei 
ce astăzi sunt contractanți, cetățenii județului Hunedoara, trebuie să știe ce 
se va întâmpla și cu drumul lor. 
  De ce spun că eu constat o oarecare superficialitate în 
abordarea acestor investiții, deși noi avem obligații egale către comunitățile 
din județul Hunedoara? Motivarea acestor alocări constă doar în faptul că 
s-a contractat un credit de patru sute de miliarde, ca urmare hai să-l 
cheltuiem și doi: obiectivul principal al prioritizării investițiilor ar fi accesul 
înspre drumurile naționale și autostrada A1. Ori, cu o mică excepție, eu 
necontestând importanța nici uneia dintre cele șapte poziții din listă, 
obiectivul pe care ni-l propunem în raportul de specialitate nu e îndeplinit.  
     Si atunci, cred că înainte de a spune da unui listing de investiții 
pentru un împrumut de patru sute de miliarde, ar trebui să dăm perspectiva 
întreținerii infrastructurii la nivel de drumuri județene la nivelul întregului 
județ. Pentru că sunt cetățeni din multe zone ale județului care nu au acces 
la o infrastructură adecvată de drum județean. Si așa cum știu că avem de 
plătit patru sute de miliarde în următorii ani, trebuie să știe și ce se 
întâmplă și cu drumul județean din zona lor. Eu cred că e doar o diferență 
de abordarea modului de a prioritiza investiții din împrumutul contractat, 
necontestând, repet, utilitatea nici unui obiectiv de investiții propus. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Mulțumesc, domnule consilier. Nu prea am înțeles despre ce e 
vorba, dar o să încerc să mă fac înțeles, deși problema ridicată de 
dumneavoastră chiar nu o pricep. 
  Dumneavoastră sunteți un politician și un om cu vechi stagii în 
administrație, cu suficientă experiență. Stiți bine că atunci când vrei să iei 
un împrumut, trebuie să arăți obiectivele pe care vrei să le finanțezi din acel 
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împrumut. Nu iei patruzeci de milioane sau, cum spuneați dumneavoastră, 
patru sute de miliarde de lei vechi, și pe urmă vedem noi unde îi plasăm. 
Lucrurile sunt foarte clare. Imprumutul acesta s-a luat pentru cele cinci 
drumuri: Straja, Merișor-Dealu Babii, Tîrsa, Cerbăl, Vorța-Visca, drumuri 
care au fost începute din anul 2010 pe finanțare proprie a consiliului 
județean. Numai că, niște guverne care au condus România prin 2010 ne-
au tăiat simțitor banii de la investițiile pe drumuri și am fost nevoiți, ca să nu 
aruncăm niște bani pe fereastră din cauză că nu puteam finaliza aceste 
lucrări, să facem acest împrumut.  
    Am precizat și de ce am venit acum cu el pe tapet. Dacă drumul 
de la Straja era licitat la 21 de milioane, astăzi nu am mai fi avut această 
discuție. Lucrarea era aprobată de ani de zile de către consiliul județean, 
oamenii își continuă lucrările, numai că dorim să finalizăm niște drumuri și 
să începem lucrările la un drum nou.  
    In ceea ce privește perspectiva celorlalte drumuri, tot din 
experiența bogată pe care o aveți, știți bine că odată ce ai terminat un 
drum, ai terminat o investiție, te apuci de alta. Si, în funcție de mărimea 
volumului necesar, o ataci pe fonduri locale sau pe fonduri europene. Pe 
fonduri europene se lucrează - și discuția aceasta am mai avut-o, cred că o 
cunoașteți și dumneavoastră – la mai multe drumuri, cum ar fi: Sîntuhalm-
Hunedoara, peste dealul Hășdatului, până în DN sau Ilia-Soimuș-Bîrsău-
Rapolt-Geoagiu-Geoagiu Băi. Si vreau să vă spun că toate drumurile 
aceste au legătură cu autostrada, inclusiv cel de la Dealu Babii, care dă în 
DN 66, care dă direct în autostradă. Aceeași situație este și cu drumul de la 
Vorța-Visca, care dă în Ilia-Soimuș, care dă tot în autostradă. Deci oricum 
ai lua-o, toate drumurile duc la autostradă. Si cel de la Lunca Cernii vine tot 
în autostradă. Așa că perspectiva este că noi sperăm să atragem multe 
fonduri europene pentru drumurile acestea.  
    Si să nu uităm drumul care duce la Rîul Mare sau la cetățile 
dacice. Iar acest ultim drum a beneficiat și de vizita premierului, care și-a 
făcut și revelionul aici, a fost tare încântat de ceea ce a văzut, a promis că 
ne va acorda bani și pentru drumul respectiv și pentru cetăți și eu sunt 
convins că – așa cum îl cunoaștem cu toții, un om care nu minte, un om de 
cuvânt – se va ține de promisiune și vom primi finanțarea necesară pentru 
a le pune în valoare. Si atunci, scoatem acest drum de la fondurile 
europene și îl facem în întregime pe banii Guvernului României și o să 
scriem mare acolo: finanțare acordată de Guvernul României și doar 
executată de noi sau poate îl execută chiar ei. 
  Nu știu dacă sunteți mulțumit de lămuriri; dacă mai aveți 
întrebări auxiliare, care să vă ducă la o concluzie pertinentă, vă stau la 
dispoziție. 
  Gligor Dorin: 
  Da, am încercat să racordăm oarecum două viziuni diferite. 
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  Moloț Mircea Ioan: 
  Domnule, eu am o viziune de zece ani, care nu se schimbă de 
la o zi la alta; o viziune în care mi-am luat angajamentul atunci că vom 
transforma județul Hunedoara, dintr-un județ monoindustrial pe zone, într-
un județ turistic. Ori asta nu poți să o faci decât cu infrastructură rutieră, cu 
apă și canal, prin susținerea bisericilor, monumentelor istorice, ca să-l faci 
pe om să vină la tine. Si atunci asta este explicația pentru care o 
importanță deosebită am asigurat-o infrastructurii rutiere și nu mă poate 
nimeni acuza - și nu numai pe mine, ci pe noi, pe consilieri – că am alocat 
fonduri doar acolo unde obținem voturi multe. Nu obținem voturi multe din 
locurile în care facem aceste drumuri de care vă spunem, dar obținem bani 
mulți pentru județul Hunedoara și asta este important. Fiincă aceste locuri, 
absolut toate, sunt locuri mirifice și de interes european, sunt locuri istorice 
și fiecare dintre aceste drumuri duce la un monument istoric.  
Si vom continua să facem acest lucru și pe perioada exercițiului financiar 
european 2014-2020. 
  Gligor Dorin: 
  Eu vă felicit atunci pentru acest obiectiv. Cred că la acest ritm și 
mod de lucru vă sunt necesari 100 de ani. Vă felicit pentru faptul că primii 
zece au fost parcurși. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Domnule Gligor, nu știu dacă trebuie 100 de ani, nu am calculat 
chestia asta. Dar dumneavoastră, cum sunteți un om tehnic, sunt convins 
că ați claculat. Stiți cum sunt prețurile și peste vreo zece ani de zile la 
absolut toate și ați făcut un calcul aprofundat și bine întemeiat. Fiindcă să 
faci o asemenea exprimare doar de dragul de a o face ... Sau suta asta v-a 
venit în minte. De ce nu mi-ați spus 99,4 ani, că era mai precis. 
  Domnule Gligor, suntem într-un for prea serios și important ca 
să aruncăm cu vorbe în vânt, doar pentru a ne vedea sau a ne auzi cineva. 
Interesați-vă și dumneavoastră, măcar din curiozitate; luați harta județului 
Hunedoara și interesați-vă ce s-a făcut din 2010, pe bucăți. Bănuiesc că 
știți să vă uitați pe hartă; dacă nu, veniți și o discutăm împreună. Uitați-vă 
pe hartă și vedeți ce s-a făcut în județul Hunedoara, pe fiecare zonă, 
indiferent că-i în sud, că-i în vest, în est sau nord. Si după acea discutăm. 
Sigur, au trebuit 2000 de ani, nu o sută, pentru ca cetățile dacice să aibă 
un administrator. De acord cu dumenavoastră. Numai că aici nu ați calculat 
bine. Deci abia după două mii de ani cetățile dacice au un administrator. 
Până atunci au fost ograda tuturor și a nimănui; au fost un CAP de unde 
toată lumea fura, pentru că era proprietatea noastră a tuturor. 
  Am putea continuă încă o sută de ani pe aceste teme. 
Important este că noi - și în perioada cât dumneavoastră ați fost consilier și 
când nu ați fost consilier – am luat hotărâri care au dus la dezvoltarea 
județului Hunedoara. Si le mulțumesc tuturor consilierilor, cel puțin de când 
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lucrez cu ei, din 2004, chiar dacă unii s-au mai opus sau au avut păreri 
divergente. Dar și acestea pot fi constructive. Altcineva? 
  Balint Tiberiu: 
  Dacă-mi permiteți și mie, domnule președinte. 
  Nu știu dacă domnul consilier a făcut calculul, însă v-aș ruga să 
observați că e vorba de 55 de kilometri de drum care nu se reabilitează, ci 
se modernizează. Asta înseamnă că nu a fost niciodată asfalt pe ei și acum 
vor fi asfaltați. Asta din rețeaua de cca 1.600 de kilometri de drumuri 
județene pe care îi are județul Hunedoara. Dar sunt convins că domnul 
Gligor făcea poate calculul din guvernarea dânșilor, când au promis că vor 
face 10 mii de kilometri și nu au făcut nici unul. Si atunci, probabil că dura 
zece mii de ani ca să asfalteze primul kilometru de drum. Eu cred, totuși, 
că 55 de kilometri de drumuri asfaltate pentru prima dată în județul 
Hunedoara nu-i nimic și chiar nu ar trebui să luăm în derâdere, mai ales că 
drumurile, așa cum observați, sunt în toate zonele județului, nu sunt în 
unele mai mult sau în altele mai puțin. Sunt cele care au fost contractate și 
la care se continuă lucrările.  
    Așa că remarcile de natura celei că trebuie o sută de ani sunt 
puțin cam exagerate și chiar cred că cetățenii merită mai mult respect, mai 
ales cei din aceste zone. Cum observați, mai bine de jumătate din sumă se 
duce în Valea Jiului, unde drumul spre Parâng, spre exemplu, a fost prins 
în acel PNDI, s-a făcut proiectarea pe el, nu știu dacă s-au plătit și banii, 
dar nu a venit nici un leu pentru modernizarea lui, deși merge în acea 
stațiune turistică care, cel puțin în acte, este de interes național. La fel aș 
vrea să vă aduc aminte și de drumul dintre Costești și cetățile dacice, care 
a fost inclus de guvernul dumneavoastră în PNDI, s-a făcut proiectarea pe 
el și nu s-a primit un leu pentru execuție.  
    Toate acestea ar trebuie să vă facă să vă gândiți mai bine la 
interesul pe care îl au cetățenii pe care îi vor deservi aceste drumuri. Si, 
chiar dacă va fi vorba de matematică, să calculați ceva mai atent. 
  Gligor Dorin: 
  Am, reținut un singur lucru în care vă dau absolută dreptate. 
Intr-adevăr, cetățenii merită mai mult respect. Rămâneți restant la acest 
capitol față de cetățenii județului Hunedoara. O analiză economică la 
nivelul unui județ este extrem de complexă și, din punctul meu de vedere, 
nu ne-ar ajunge câteva ședințe, darămite câteva minute la un punct din 
ordinea de zi. Un singur lucru v-aș ruga și ăsta a fost și demersul meu 
inițial: nu mai rupeți lucrurile din context pentru anumite interese care, 
poate, astăzi ne scapă! 
  Dezvoltarea infrastructurii județului în ceea ce privește 
drumurile comunale și dumurile județene merge într-un ritm mai lent decât 
degradarea infrastructurii în ansamblul său. Autostradă, drumuri naționale 
nu sunt apanajul consiliului județean. Ii tot dați cu guvernarea 2010, dar DN 
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66 Petroșani-Simeria, după ce ați întins-o șapte ani de zile, s-a finalizat 
urgent și major. Alocarea pe infrastructura de drumuri județene a scăzut din 
2010, din perioada de criză. Dar guvernele cu care, probabil, vă lăudați sau 
nu vă lăudați, au alocat mai puțini bani județului Hunedoara, pentru 
întreținerea drumurilor județene, decât guvernarea din perioada de criză. 
  Cam asta ar fi niște repere pe care le-aș dori abordate în 
discuțiile noastre, nu o pisică aruncată. Dar hai să încheiem și, eventual, în 
continuare puneți câțiva angajați de la Ziarul Hunedoreanul să ne 
bârfească în continuare. Din punctul meu de vedere, discuția nu poate 
continua pe aceste principii. Din punctul meu de vedere, în plan uman 
considerația rămâne, dar dezacordul pe teme privind infrastructura 
județului Hunedoara devine evidentă. Mulțumesc și sper să fiu înțeles. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Domnule Gligor, mă opresc aici, că suntem în săptămâna 
luminată și mă văd puțin mai luminat decât dumneata, ca să nu dezvolt 
acest subiect. 
  Zvîncă Adrian: 
  Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș vrea să spun și eu 
câteva cuvinte. A ridicat domnul Gligor problema intereselor ascunse. 
Dacă-mi permiteți să-l lămuresc, e vorba de interesele a o treime din 
locuitorii județului și de interesele unei zone care se dorește o zonă 
turistică, iar jumătate din această sumă, din cei 40 de milioane vor veni în 
Valea Jiului. Mie îmi pare rău că Bradul este atât de depărtat de Valea 
Jiului, încât nu vedeți interesele oamenilor de acolo; noi, cei care suntem 
din Vale, le vedem și încercăm să ne batem pentru ele. Si îi rog pe colegii 
mei consilieri să fie alături de noi. 
  Gligor Dorin: 
  Cred că nu ai înțeles nimic din discuția de astăzi. Fă-ți datoria 
de membru de partid! 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Eu chiar sunt convins că nu a înțeles nimeni ce problemă ați 
ridicat. Dar haideți, că suntem în săptămâna luminată, să ne luminăm și pe 
noi! Si dacă tot ați amintit de un ziar, să-și facă treaba! Să-și facă treaba 
fiecare ziar, așa cum crede de cuviință! Fiindcă n-ați vrea, domnule Gligor, 
să vă aduc aminte de perioada de campanie electorală din 2012, când erați 
la butoanele unor atacuri murdare și mârșave la adresa mea și a colegilor 
mei. Nu vreau să dezvolt acest subiect și știți bine despre ce vorbesc. 
  Gligor Dorin: 
  Eu vă rog să o faceți. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Dacă vreți, la Diverse și atunci când eu consider de cuviință să 
discut acest subiect. Dar vreau să vă aduc aminte că el există în presa 
scrisă și vizuală. Așa că mai ușor cu aluziile! 
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    Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2012 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei: 
  In sala de ședințe a sosit și domnul consilier Gaita Doru, astfel 
încât numărul voturilor exprimate în continuare va fi de 33. 
    Art.1: 

- 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, Toma Florian). 
  Moloț Mircea Ioan: 
  S-au abținut colegii consilieri de la PDL. Nu înțeleg abținerea, 
fiincă acest împrumut a fost contractat cu aprobarea consiliului județean, 
drumurile au fost desemnate cu aprobarea consiliului județean. Suma de 
bani care a rămas mi se părea normal să o folosim pentru finalizarea unui 
drum care nu era finalizat și mă refer la drumul de la Dealu Babii până la 
Vulcan. Si mi se pare normal să se pună în valoare, să se înceapă odată și 
lucrările la drumul de la Parîng, poate cea mai importantă stațiune montană 
a județului Hunedoara și una dintre cele mai importante din România. 

    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, Toma Florian). 
  Art.3: 

- 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, Toma Florian). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2012 privind 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
40.000.000 lei, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru și 6 
abțineri (Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa 
Ioan Florin,  Petrui Ioan Dorin, Toma Florian). 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Dar lumea trebuie să știe că au fost 27 de voturi pentru și tot 
grupul PDL s-a abținut în legătură cu această investiție. 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 4” și 
a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operațional Sectorial 
„Creșterea Competitivității Economice”, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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. 
  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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 4” și 
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a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operațional Sectorial 
„Creșterea Competitivității Economice”: 
  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). 
   Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 4” și 
a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operațional Sectorial 
„Creșterea Competitivității Economice”, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara: 
    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). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință cu 
titlu gratuit a unui spațiu imobiliar Consiliului Național al Audiovizualului, în 
vederea organizării unei unități teritoriale a CNA în județul Hunedoara, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a 
unui spațiu imobiliar Consiliului Național al Audiovizualului, în vederea 
organizării unei unități teritoriale a CNA în județul Hunedoara: 
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- 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 darea în folosință 
cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar Consiliului Național al Audiovizualului, 
în vederea organizării unei unități teritoriale a CNA în județul Hunedoara, în 
ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de 
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2014, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean 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 
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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 intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014: 
    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 utilizarea fondului 
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 

  Moloț Mircea Ioan: 
  Domnilor colegi, punctul diverse. Vă rog să vă înscrieți la 
cuvânt! 
  Gligor Dorin: 
  Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să supun atenției 
dumneavoastră câteva aspecte ce trebuie clarificate, din punctul nostru de 
vedere, la nivelul Consiliului Județean Hunedoara. 
  După primul aspect, după alocarea de fonduri financiare către 
unități de cult, ONG, asociații sportive, în presa locală au apărut articole 
mergând până la acuzații de corupție la nivelul consiliului județean. Si aici 
rugămintea mea, domnule președinte, ar fi ca prin instrumentele pe care le 
aveți la dispoziție – corpul de control, departament financiar – să clarificați 
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aceste probleme. Si aici vă solicit ca partener, deoarece discutăm de 
supoziții la adresa instituției privind modul de alocare a acestor bani. S-a 
spus că unele ONG, mai multe la număr, înființate în aceeași zi, la aceeași 
adresă, au primit alocări financiare semnificative. Asta scrie presa și ceea 
ce m-a dezamăgit foarte mult este că am văzut din partea consiliului 
județean niște răspunsuri cum că sunt atacuri la adresa bisericii. Ori, sub 
nici o formă, eu nu-mi amintesc ca noi să fi dat bani unor biserici înființate 
zece la un loc, la aceeași adresă. E cu totul altceva și cred că ar trebui 
privită cu toată responsabilitatea această acuzație, pentru că nu-mi vine să 
cred că poți înființa zece ONG la aceeași adresă, la aceeași dată și 
răspunsul să fie imediat alocare financiară de la consiliul județean, când 
banul, azi, în România, se muncește și se câștigă destul de greu. Cred că 
trebuie clarificat acest aspect. Nu mă pronunț că o fi sau nu o fi așa, dar e 
vorba și de încrederea noastră, a consilierilor, ca atunci când votăm să știm 
că ceea ce ni se propune se face în mod obiectiv și responsabil. Si cred, 
domnule președinte, că prin instrumentele de control pe care le dețineți ar 
trebui să verificați și să aflăm și noi în concret sumele alocate în exercițiul 
financiar precedent. Dacă ele au ajuns și suportul căror acțiuni pentru 
binele hunedorenilor au fost. Si mai mult decât atât, cred că e interesant 
cum poți să ajungi cu foarte multe ONG la o singură adresă. Cred că este 
nevoie de o abordare cu instrumentele ce vă stau la îndemână pe linie 
financiară, ca să știm la ce au fost folosiți banii din exercițiul financiar 
precedent și pe ce se merge în acest an. Insist că e necesar, pentru că e 
clar o pată asupra întregii activități a consiliului județean și eu nu cred că 
astăzi Consiliul Județean Hunedoara tratează lucrurile așa cum ele au fost 
prezentate în presă. 
  Un alt aspect este cel al taxelor de transport. Si aș vrea aici să 
aflăm în cel mai scurt timp valoarea taxelor încasate pe mult discutata între 
noi hotărâre privind supratonajul sau chiar tonajul normal pe drumurile 
județene. Ce taxe s-au încasat până acum, pentru că acestea nu sunt 
discuții din laboratoare de partid sau mai știu eu ce interese. Dar din 
discuțiile pe care le-am avut cu cei cărora li se adresează aceste taxe 
reiese că oamenilor de afaceri locali - și aici este primul aspect negativ pe 
care îl observ, mai ales că în perioada aceasta au crescut cheltuielile cu 
carburanții și acesta cred că nu este un secret pentru nimeni – li s-a 
sugerat că nu trebuie neapărat să plătească această taxă, pentru că ar fi 
vorba de alți investitori. Asta nu e în regulă. Asta e o abordare dincolo de 
orice spirit de a induce o hotărâre cu un impact județean. Asta miroase a 
șantaj. Sper că nu-i așa. 
  Din perspectiva celorlalți oameni de afaceri, investitori, spuneți-
le cum doriți, dar care generează locuri de muncă în județul Hunedoara, 
am aici un semnal de la cei de la Drexelmaier. Ei spun că efectul unei 
asemenea hotărâri poate fi chiar abandonarea investițiilor din județul 
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Hunedoara și implicit a locurilor de muncă. Din punctul nostru de vedere, 
pentru luna viitoare vom propune anularea acestei hotărâri. Nu e la locul ei, 
am spus-o tot timpul. Pentru aceasta avem nevoie de cuantumul încasărilor 
făcute în baza acestei hotărâri mult discutate, tot ce s-a încasat ca urmare 
a acestei hotărâri. 
  Si mai fac o scurtă precizare aici. S-au tras niște concluzii aici -  
fiecare le trage așa cum poate – referitor la cei 400 de miliarde. PDL s-a 
abținut astăzi la modificarea anexei la această hotărâre a consiliului 
județean. Hotărârea s-a votat la momentul respectiv, eu am precizat chiar 
că sunt de acord cu toate investițiile – de asta, stimate coleg din Vale, ți-am 
spus că n-ai înțeles – dar responsabilitatea achitării creditului revine 
fiecărui cetățean din județul Hunedoara. Si atunci, responsabilitatea 
noastră trebuie să fie înzecită când cheltuim aceste sume. 
  Nu în ultimul rând, felicitări! Noi am votat împotrivă la punctul 
trei, la înregistrarea cheltuielilor de 130 de miliarde la Teatrul de artă. Am 
dezbătut și această problemă de-a lungul timpului și eu cred că este o 
sumă mult exagerată. Si să vă dau un element de comparație, deși – din 
păcate – ele pot fi mai multe. Vă amintiți că în urmă cu un an de zile, când 
se mai solicita din fondul de rezervă suplimentarea cu 25 de miliarde, nu 
am primit justificări: de ce, cât, cum. Sunt 130 miliarde, devizele 
cheltuielilor trebuie să fie extrem de exacte. Dar avem pentru comparație 
teatrul de la Hunedoara, Casa de cultură de la Hunedoara. A inceput și 
acolo un proiect de modernizare, pe suprafețe mai mari decât la teatrul din 
Deva, cu finisaje cel puțin egale, și care se ridică la valoarea de 40 de 
miliarde. Si atunci nu înțeleg de ce discuțiile dintre noi, analizele dintre noi, 
când îți faci puțin datoria de consilier județean, de consilier local, de 
cetățean al județului Hunedoara, aceasta să fie privită cu atâta îndârjire pe 
cu totul și cu totul alte planuri. 
  Aceste trei aspecte am dorit să le supun atenției 
dumneavoastră: alocările spre ONG despre care presa spune că sunt 
suspiciuni de acte de corupție; cuantumul încasărilor în baza hotărârii 
privind taxele pe drumurile județene, la care am constatat două efecte – 
abandonul de către investitori al locurilor de muncă și o relație absolut 
neprincipială cu investitorii locali; și sigur felicitările pentru că sunteți 
adevărați campioni la spart 130 de miliarde la Teatrul de Artă Deva. Cred 
că și dacă am avea la dispoziție bugetul Germaniei, județul Hunedoara ar 
arăta tot așa, dar câțiva, puțini, ar fi mai bogați. Asta-i soarta! 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Mulțumesc, domnule consilier! O să iau pe rând aceste 
probleme, iar după aceea poate mai intervine și altcineva. 
  Sunt sigur că știți; bogata dumneavoastră experiență nu vă 
joacă feste. Stiți că în cadrul consiliului județean există o comisie și un 
birou care se ocupă de toate aceste lucruri care privesc acordarea 
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fondurilor nerambursabile alocate la ONG, biserici, asociații sportive etc. Si 
dacă ați fi privit cu multă atenție, ați fi văzut acolo – chiar dacă nu la ONG – 
că pentru catedrala de la Deva, pe care am finanțat-o an de an cu cel puțin 
500 de mii, în acest an nu s-a alocat nici un leu. Si nu-i terminată. Nu v-ați 
pus întrebarea: oare de ce? Fiindcă, așa cum bine spuneți, nu ne permitem 
să ne batem joc de banul public și să facem ilegalități. Cei de la această 
catedrală, și nu numai ei, nu au venit cu acte justificative pentru banii primiți 
anul trecut și, ca atare, nu a fost înaintată propunerea și solicitarea 
domniilor lor. 
  Aceste ONG despre care vorbiți noi nu le verificăm în ce an au 
fost înființate sau dacă-s proaspăt înființate. Desigur, într-o clădire, depinde 
de cât e de mare sau cât e de mică, pot să fie 10 sau 50 de firme înființate 
în aceeași zi. Mărturisesc că nu cunosc aceste lucruri, dar o să dau sarcină 
corpului de control să prezinte pentru ședința viitoare un raport vizavi de 
toate finanțările nerambursabile pe care le-a acordat consiliul județean. 
Vom face un audit și vă asigur că nici o asociație, nici un ONG care nu a 
avut activitate și nu a depus documentația nu a mai primit bani în anul 
respectiv, indiferent că vorbim despre anul trecut, acum doi ani sau anul 
acesta. Dar veți primi o situație exactă la următoarea ședință. 
  In ceea ce privește anexa la hotărârea privind repartiția sumei 
rămase de la licitația de la Straja, nouă ni se părea corect – deci nu numai 
mie, dar și celorlalți 26 de consilieri – ca un drum început să poată fi și 
finalizat. Fiindcă, domnilor colegi, v-aș ruga – fiindcă sunteți plătiți din banii 
contribuabililor hunedoreni – v-aș ruga să vă deplasați pe aceste investiții 
propuse, făcute sau nefăcute. Nu vorbiți din birouri, nu vorbiți de la televizor 
sau din ce cițiți în ziare! Sunteți consilieri județeni și – chiar dacă avem 
probleme cu cota de benzină – vă punem la dispoziție o mașină, puneți 
bani - că pentru asta sunt cheltuieli de deplasări – luați tangență cu 
cetățenii, mergeți pe drum! Mergeți pe investițiile care s-au făcut sau care 
urmează să se facă! Si ați vedea astfel, domnule consilieri, că acei cetățeni 
din vârful Dealului Babii nu pot circula; ca să ajungă la Vulcan, de unde ei 
aparțin, trebuie să o ia eventual prin Merișor, Roșani, Aninoasa. De aceea 
am considerat că e necesar să finalizăm acest drum. Că-s mulți, că-s 
puțini, important este că sunt acolo câteva sute de oameni care au o viață 
grea. Iar noi avem posibilitatea să le-o facem mai ușoară din acest punct 
de vedere; în rest nu putem să ne amestecăm în viața lor. Dar vă invit să 
vizitați drumul și vă invit să mergeți cu tractorul; să-l contactați pe primarul 
de la Bănița, să vă dea un tractor, ca să puteți coborî din Dealu Babii până 
în Vulcan, cum merg oamenii ăia atunci când au nevoie de spital, de 
alimente și așa mai departe.  
  Domnule consilier, eu știu că-i greu să ajungi la Dealu Babii, 
nici nu cred că știți unde este, așa că mă ofer să fiu ghidul dumneavoastră. 
Dar nu-mi explic cât e de greu să faci o sută de metri cum ieși din consiliul 
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județean în stânga și să intri în teatru. Dacă nu vă face plăcere să mergeți 
la piesele care se joacă acolo, vă invit să mergeți măcar și să vedeți și 
dumneavoastră cum arată teatrul din Deva. V-am făcut o invitație să vedeți 
cum arată sala Reduta, finalizată acum, în ansamblul teatrului din Deva. De 
ce o cheamă Reduta? Fiindcă istoria spune că pe vremuri acolo era un  
restaurant și se chema restaurantul Reduta. Așa că noi am zis să rămână 
Sala Reduta. Sutele de oameni care au fost acolo, cu excepția celor șase 
consilieri de la PDL, au avut doar elogii. Si au fost din America, au fost din 
București, au fost din Iași, din mai multe locuri ale țării, și au apreciat ceea 
ce au văzut. Dumneavoastră, din afara ușilor, nu aveți cum să apreciați 
dacă suma investită acolo este una mică sau mare. De aceea, vă invit cu 
mare plăcere vizitați acest teatru. Le-am spus consilierilor prezenți: haideți 
să vedeți pentru ce ați aprobat bani! Si i-am dus inclusiv în băi, să vadă 
cum arată. Intrebați-i, pe cei care au fost acolo, ce au văzut! Sunt bani 
mulți? sunt puțini? Sigur că puteam să luăm, în loc de lampadare, niște 
sfeșnice cum erau pe vremuri la mine acasă, pe care le puneam în poartă 
și aprindeam lumânarea. Puteam să facem asta, sigur! Numai că am vrut 
să facem un lucru de calitate și de finețe. 
  Făcând o comparație între teatrul din Deva și cel din 
Hunedoara, îmi dau seama că nu ați fost nici într-o parte, nici în alta. Ați 
văzut doar sumele de pe hârtie. Domnule consilier, vizitați-le prima dată, fiți 
responsabil de ceea ce afirmați! Fiindcă oricine poate să intra în Casa de 
cultură din Hunedoara și în Teatrul din Deva, să vadă și să facă o 
comparație. Aici s-a schimbat totul și nu vorbim numai de pereți; e vorba de 
aparatură, pe care nu știu dacă ați văzut-o. Veniți s-o vedeți înainte să luați 
trei lei la metrul pătrat. Uitați-vă că la Hunedoara nu s-a schimbat nimic, s-a 
dat doar o zugrăveală. Uitați-vă că la Hunedoara sunt aceleași scaune de 
acum patruzeci de ani, numai că acum s-au pus niște plușuri pe ele, niște 
îmbrăcăminți, niște huse. Sigur că nu costă foarte mult. Vă asigur că ar fi 
costat dublu față de Deva, dacă s-ar fi făcut ceea ce s-a făcut aici. Si 
apropo de chestia asta, informați-vă, rugați-i pe colegii dumneavoastră din 
consiliul local Deva să întrebe și veți vedea că un studiu de fezabilitate cu 
deviz de lucrări pentru Casa de cultură din Deva costă 7 milioane de euro. 
Dar luna viitoare veți primi un raport. 
  Era să uit una dintre problemele pe care le-ați ridicat, anume 
acea hotărâre a consiliului județean de a se taxa suprasarcina pe care o 
folosesc cei din transporturi. Domnule consilier, cei de la Drexelmaier cred 
că sunt duși în eroare, nu s-au documentat, nu știu dacă au avut vreo 
discuție cu domnul vicepreședinte Balint sau urmează să o aibă. Dar, spre 
știința dumneavoastră, vreau să vă informez despre următorul lucru: că cei 
de la Drexelmaier nu produc nici ciment, nici piatră, nici nisip sau alte 
produse de carieră, ci produc niște lucruri pe care le exportă. Maximul care 
se poate încărca este de 40 de tone. Iar cei de dincolo nu umblă cu taxe, 
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decizii locale. Dacă ai umblat cu suprasarcină pe un drum, merg până la 
confiscarea autovehiculului. Deci cei de la Drexelmaier nu intră sub 
incidența acestei hotărâri, fiindcă nu merg de aici încărcați cu 70 de tone, 
iar la vama din Nădlac dau jos 30, ca să se încadreze în cele 40 de tone 
permise; ei pleacă de aici cu norma de 40 de tone admise, deci nu sunt 
afectați deloc. Dar o să primiți și sumele încasate în baza acestei hotărâri și 
vreau să vă hotărâți odată și să vă decideți. Noi, consilierii majoritari, am 
luat această hotărâre datorită infrastructurii pe care o avem, de 1600 de 
kilometri, care este distrusă de transportatorii de piatră, ciment și mai ales 
lemn. Dacă ați umbla puțin pe teren și ați vedea, așa cum am avut eu 
ocazia să văd, drum făcut astăzi, iar mâine mașină încărcată cu 30 de tone 
peste limita admisibilă, care a făcut urme în asfalt și în drum, cred că le-ați 
fi făcut altceva, nu numai că i-ați fi amendat. 
  Vă repet, ca să cunoști bine județul ăsta, trebuie puțin efort și 
trebuie să umbli prin el. Aici e puțin să tragi niște concluzii despre cum se 
administrează un județ. Veți primi și suma respectivă, dar vreau să vă spun 
că doar la cei care nu respectă legea le este frică de acea taxă pe care a 
pus-o consiliul județean. Cei care respectă legea nu au nici o problemă cu 
hotărârea noastră. Mulțumesc. 
  Muțiu Florin: 
  Eu vreau să spun doar câteva cuvinte legate de acel punct 
privitor la Teatrul de Artă Deva. Nu vreau să comentez suma, neavând o 
pregătire tehnică, dar ce s-a realizat acolo este absolut remarcabil. Si eu 
cred că acea incintă poate găzdui orice eveniment cultural, de orice nivel, 
din momentul ăsta. Personal, m-am bucurat că Orăștie a dovedit încă o 
dată că este capitala culturală a județului, prin reprezentanții ei, și aduc 
aminte unor colegi că acest județ trebuie ridicat și din punct de vedere 
cultural, un aspect pe care mulți dintre noi l-am uitat. Majoritatea ne gândim 
la cel economic sau politic, dar trebuie să ne gândim și la cel cultural. Vă 
mulțumesc. 
  Costa Cosmin: 
    Dacă tot am vorbit de concluzii, vreau să vă spun că astăzi am 
tras și eu o concluzie personală: colegul nostru de la PDL, cu siguranță, a 
dat deja startul campaniei electorale din această primăvară. Si, din câte am 
observat eu, este un mod destul de ingenios de a începe o campanie, 
pentru că o emisiune la o televiziune este mai scumpă decât o ședință de 
consiliu județean, ba mai mult, aici ești și plătit ca să fii ascultat. Totuși, 
campaniile electorale ar trebui duse sub alte forme, nu pe timpul și pe 
răbdarea noastră. Vă mulțumesc. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Vreau să fiu foarte scurt și să readuc în atenția dumneavoastră 
rugămintea mea de a reveni puțin, dacă se poate, la punctul de lucru al 
Companiei județene de turism din Valea Jiului. Dacă se poate, datorită 



44 
 

popularității, să rămână în locația pe care mi-ați precizat-o data trecută. 
Mulțumesc. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  O să vedem care este situația acolo. 
  Zvîncă Adrian: 
  Domnule președinte, aș vrea să fac o precizare, dacă-mi 
permiteți și mie. Să știți că am fost chiar foarte atent la toate discuțiile, dar 
nu am înțeles dacă discutăm despre același proiect de hotărâre. Pentru că, 
în principiu, din ce am înțeles din proiectul de hotărâre, este vorba despre 
modificarea unei anexe. Era vorba de realocarea unei sume, dintr-o 
economie,  către două drumuri din Valea Jiului. Dacă nu înțeleg eu bine 
despre ce este vorba, îl rog pe domnul Gligor să-mi explice. 
  Legat de efortul pe care îl fac cetățenii județului pentru 
achitarea acestui credit, da, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule 
Gligor; e un efort și, personal, le mulțumesc pentru acest efort și mă bucur 
că o parte din acești bani ajung în Valea Jiului. 
  In ce privește proiectul privind contractarea acestei finanțări 
rambursabile, aceasta este o temă trecută. 
  Balint Tiberiu: 
  Legat de proiectul privind alocarea sumelor din acest credit, 
vreau să spun că nu o parte din sume merg în Valea Jiului, ci modificarea 
de astăzi prevede alocarea unor sume pentru două drumuri. E vorba de 
Vulcan-Dealu Babii și de drumul din Parîng; adică toți banii pe care astăzi i-
am aprobat prin această modificare merg în Valea Jiului. De aceea nu 
înțeleg de ce unii consilieri din Vale nu votează aceste lucruri. Restul, 
celelalte cinci drumuri, erau aprobate deja și, așa cum ați și precizat 
dumneavoastră, domnule Gligor, nu ați fost foarte convinși nici la alocarea 
lor, nici acum. 
  In plus, aș vrea să fac unele precizări în legătură cu Teatrul de 
Artă Deva. Dacă îmi aduc eu bine aminte, consilieri ai Partidului Democrat 
au votat împotrivă și când această sală și această clădire au fost renovate. 
Iar astăzi, poate că și dumneavoastră și mulți alții se mândresc cu această 
clădire. 
  Gligor Dorin: 
  Nu-i adevărat. Cine a renovat-o și nu știm noi? 
  Balint Tiberiu: 
  Păi poate că nu știți dumneavoastră, dar ar fi bine să vă aduceți 
aminte, că erați tot în același partid la momentul respecitv și aveați legătură 
cu consilierii județeni. Astăzi multe delegații străine sunt primite aici, nu 
numai de către consiliul județean, și este o mândrie pentru județul 
Hunedoara. 
  In legătură cu Regulamentul de transporturi pe drumurile 
județene vă contraziceți și tind să-i dau dreptate colegului nostru Costa, 
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când spune că ați dat startul campaniei electorale. Spuneați că nu reșim să 
ținem pasul cu întreținerea drumurilor județene. Așa este. Dacă nu 
adoptăm acest regulament, dacă nu-l ținem în practică, sigur că 
stricăciunile pot fi mai mari față de reparațiile pe care noi oricând le-am 
putea face, cu resursele financiare limitate pe care le avem. Incă o dată am 
să precizez că nu este vorba despre o taxă suplimentară, ci este vorba 
despre o taxă pe suprasarcină. Cei care doresc să circule legal nu trebuie 
să plătească această taxă, doar cei care depășesc această sarcină 
maximă admisă pe drumurile județene. Am avut consultări de două ori cu 
transportatorii, modificarea regulamentului a fost făcută în urma solicitărilor 
acestor transportatori, care ar fi trebuit să fie cei afectați de acest 
regulament. Si vă reamintesc că nu i-ați văzut în stradă pe acești 
transportatori, protestând pentru acest regulament, tocmai pentru că au 
înțeles că cei care respectă legea nu sunt afectați. 
  In legătură cu Drexelmaier, ieri trebuia să am o întâlnire cu 
directorul general și cu directorul de logistică al acestei firme. Nu au putut 
să vină și întâlnirea s-a amânat pentru săptămâna viitoare. Insă, din 
discuția telefonică avută cu directorul pe logistică am înțeles - și dânsul mi-
a confirmat acest lucru – că ei nu au citit regulamentul, doar au auzit de el. 
Forurile cărora s-au adresat cu privire la acest regulament sunt cu totul 
altele, numai consiliul județean nu este. Este vorba de poliția rutieră, este 
vorba de prefectură, dar la consiliul județean nu s-au adresat. Dacă ni s-ar 
fi adrest nouă, ar fi văzut că acest regulament nu vine împotriva celor din 
mediul de afaceri care își dezvoltă afacerile. I-am făcut și dânsului și am să 
vă fac și dumneavoastră un calcul vizavi de gradul de afectare a afacerii 
Drexelmaier de către acest regulament, în momentul în care nu depășesc 
tonajul admis pe drumurile județene. 50 de transporturi pe lună – cât 
spuneau dânșii că au – cu taxa pe fiecare transport, ar însemnat 2.500 de 
lei pe lună. Dacă faceți un calcul, o să vedeți că este vorba de vreo 500 de 
euro. Dacă dumneavoastră aveți impresia că o afacere ca Drexelmaier se 
duce în cap din cauza unei taxe de 500 de euro pe lună, înseamnă că ea 
nu este ceea ce credem noi. Eu îi aștept cu drag pe reprezentanții lor 
săptămâna viitoare, când ne-au promis că vor veni la consiliul județean, și 
sunt convins că vom rezolva orice neînțelegere, pentru că noi nu suntem 
împotriva mediului de afaceri, dimpotrivă.  
    Numai că insinuările pe care dumneavoastră le faceți, atât în ce 
privește înțelegerea ascunsă sau șantajul la adresa transportatorilor, cât și 
în ce privește alocarea banilor pentru asociații și fundații, mă fac să cred că 
dumneavoastră sunteți în spatele acestei campanii de presă; că ea nu este 
cu totul întâmplătoare, ci este corelată cu campania electorală. Si vreau să 
vă spun că, dacă ați fi citit regulamentul - pe care și dumneavoastră l-ați 
aprobat – de acordare de către consiliul județean a unor finanțări 
nerambursabile, vedeați că în el nu este vreun criteriu legat de sediu sau 
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de data la care au fost înființate asociații. In schimb, există un criteriu vizavi 
de activitatea pe care acestea o au. 
  In legătură cu activitatea de anul trecut și din anii anteriori, aș 
vrea să vă precizez că toate, dar absolut toate asociațiile și pe fiecare din 
acești ani, au fost verificate la sânge de Curtea de conturi în acest an, iar 
raportul este public, îl puteți găsi. Niciuna dintre ele nu a avut probleme 
vizavi de finanțare. Si mai vreau să specific că aceste sume nu le-am 
acordat încă, ele urmează să fie acordate după justificarea acestora de 
către beneficiari. Adică, dacă beneficiarii justifică, cu documentele care se 
cer și care sunt prevăzute în regulament, cu facturi cu modelul flyerelor sau 
cu CD-urile emisiunilor ori publicității făcute pe proiectul respectiv, iar 
justificările sunt corecte – ele sunt verificate de juridic, de departamentul 
economic și de altele – doar atunci sumele se acordă. 
  Aș mai vrea să vă spun, pentru știința dumneavoastră, că îi 
cunosc pe unii din președinții acestor asociații, ca să nu vă faceți griji că 
nu-i cunosc; dar aș vrea să vă spun că-l cunosc și pe domnul Omotă de la 
Certej – sunt convins că și dumneavoastră îl cunoașteți - și că și dânsului i-
am acordat finanțarea. Il cunosc și pe domnul Marian Munteanu de la 
Cetate Deva și i-am acordat și dânsului finanțarea; îl cunosc și pe domnul 
Staier, care e coleg cu noi, și am acordat finanțare și pentru ACR. Si spre 
deosebire, se pare, de dumneavoastră, îi cunosc pe majoritatea 
președinților de ONG care au solicitat finanțare nerambursabilă din partea 
consiliului județean. Asociației anti parkinson, spre exemplu, i-am acordat 
3.000 lei din 3.000 solicitate. Pentru că sunteți în spatele acestor atacuri, 
am să vă spun că Biserica Franciscană nu a solicitat anul acesta finanțare, 
prin urmare nu puteam să i-o acordăm.  
    Veți avea acces la toate documentele, care sunt publice și sunt 
convins că vă veți edifica. Sunt convins că, în urma sesizării pe care 
dumneavoastră o veți face, inclusiv DNA se va sesiza, pentru că am văzut 
că asta vă doriți. Dar sunt liberi cu toții să verifice acele documente și – în 
cazul în care nu sunt corecte – toți cei care sunt implicați, vor răspunde. Vă 
asigur că nu am nici o legătură cu acele asociații și că și la IPH sunt cam 
două sute de societăți cu același sediu, și în sediul CEPROMIN sunt vreo 
patruzeci și sunt clădiri de birouri unde sunt chiar mai multe, puteți să vă 
interesați. Numai că – așa cum a arătat și colegul meu – se pare că ați 
început camania electorală mai devreme decât în mod oficial. Eu vă 
mulțumesc și vă asigur că vă stau la dispoziție cu toate lămuririle necesare. 
  Moloț Mircea Ioan: 
  Dacă nu mai dorește și altcineva să ia cuvântul, domnilor 
consilieri județeni, vă doresc o lună plină de împliniri și ne reîntâlnim la 
finalul lunii mai. 
   

x 
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  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Moloț Mircea Ioan – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara – declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
        Mircea Ioan Moloț 
        SECRETARUL JUDETULUI, 
            Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC 


