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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 27 martie 2015 
 
 

 
    La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu și David Adrian 
Nicolae – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, 
Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina, Coltescu Marin, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ioan, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu 
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, 
Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma 
Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana – consilieri județeni; Dan 
Daniel – secretar al județului. 
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri Costa Cosmin Cristian. 
Stănescu Vetuța și Zvâncă Adrian. De asemenea, lipsesc președintele și 
vicepreședintele suspendați. 
    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 vicepreședinte Gligor Dorin 
Oliviu. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
   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. 
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    Gligor Dorin Oliviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 28 consilieri, potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al şedinţei  
anterioare, care a avut loc în data de 20 februarie 2015, 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 (28). 
 
 
 

x 
 

 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost ea publicată: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții  ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului 
Public de Administrare a Monumentelor Istorice; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii 
Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara Deva; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara a unei străzi secundare din Silvașu  de 
Jos-Hațeg; 
7. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local 
al Municipiului Petroșani în vederea realizării în comun a obiectivului de 
investiții ”Modernizarea drumului de acces  spre Stația de sortare și Stația 
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de transfer din Municipiul Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063; 
8. Proiect de hotarâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara  în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unui proiect de interes public judeţean ; 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei 
la Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
40.000.000 lei; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivele de investiții și/sau reparații: Modernizare DJ 
687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea 
Prislop, km. 5+100 – km. 12+275, Modernizarea drumului de acces spre 
Stația de sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani, Reparații 
capitale parapet pe DJ 705H: DJ 705(km.8+800) – Geoagiu Băi   și 
Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu tip ”C” la 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al 
județului Hunedoara; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe 
picior din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 687E și DJ 687; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, jucării, materiale igienico-sanitare și rechizite pentru copiii și 
tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului și 
mamele protejate în centrele maternale; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, 
suspendarea activității și aprobarea demarării procedurilor de dizolvare și 
lichidare ale  Societății Comerciale S.C. Compania Județeană de Turism 
Hunedoara S.A.; 
14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi 
selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor 
sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi 
organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, 
sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru 
editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestei comisii; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației la Asociația 
”SALVITAL” Hunedoara pentru anul bugetar 2015; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor la Asociațiile de 
Dezvoltare „Aqua Prest Hunedoara”, ”Apa Valea Jiului”, „Sistem integrat de 
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gestionare a deșeurilor – Județul Hunedoara”, ”Serviciul județean pentru 
ocrotirea animalelor fără stăpân” pentru anul bugetar 2015; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor 
interne pe anul 2015 al Județului Hunedoara și estimările pe anii 2016 – 
2018;  
18. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară 
aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 – 2018  al Spitalului 
Județean de Urgență Deva; 
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai 
Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea 
Comercială APAPROD S.A. Deva; 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 21/2013 de numire a reprezentanţilor 
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociațiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân” şi „Apa Valea Jiului”. 
    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 și modificarea ordinii de zi 
astfel: 

A. Completarea acesteia cu încă două puncte: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice 

pentru CL10 „Proiectare și execuție Construirea centrului de 
management al deșeurilor – stație de sortare, depozit și stație TMB în 
Bîrcea Mare” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 
pentru implementarea Proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 

- Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale. 

B. Modificarea ei, astfel încât proiectele suplimentare să fie discutate 
la punctele 20 și 21, urmând ca cele trei proiecte de hotărâre care 
necesită aprobarea prin vot secret să fie discutate ultimele. 

    Ultimul punct de pe ordinea de zi urmează să fie, ca de obicei, 
punctul Diverse. 
  Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi? 
    Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi completată și 
modificată: 
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- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

   Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (28). 
 
 
 

I. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum și nota de 
fundamentare la acesta.   
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Se propune modificarea acestei organigrame, în scopul 
eficientizării organizării personalului și în vederea acreditării sanatoriului în 
cursul acestui an. Stiți foarte bine că spitalul din Deva este acreditat și 
suntem restanți la sanatoriile din Brad și Geoagiu, dar sperăm să rezolvăm 
în acest an. 
    Gaita Doru: 
    Mă refer în refer acum la punctul unu, dar ceea ce spun este 
valabil pentru toate cele cinci puncte de pe ordinea de zi  care se referă la 
modificări de organigrame și state de funcții. Consider că sunt foarte dese 
aceste modificări de organigrame și de state de funcțiuni. Cred că se știe 
ce înseamnă o organigramă, ce înseamnă o structură organizatorică, adică 
o redare schematică în toate detaliile a organizării, a subordonării, a 
legăturilor dintre compartimente în cadrul unor întreprinderi. In momentul în 
care ai făcut-o, știi să conduci firma. In momentul în care o schimbi la șase 
luni sau anual, înseamnă că ai o problemă. Sunt cazuri deosebite, care 
sunt justificate, dar  - în general - facem prea multe. Si asta definește și 
sistemul de management al firmei, care constă in totalitatea elementelor 



6 
 

componente ale relațiilor dintre compartimente și privește sistemul 
decizional conducător, sistemul operațional care este condus, sistemul de 
execuție și sistemul informațional, cel de legătură. Acesta nu prea trebuie 
schimbat de multe ori, aceste legături trebuie să existe o dată pentru 
totdeauna, pentru că nu le-au inventat nici românii, nici francezii, nici 
americanii, ele sunt bine definite în managementul internațional. Ca 
structură organizatorică, sunt relațile pe care le-am spus: relațiile 
organizatorice, componentele și sunt unele care sunt obiective. Ar fi de 
dorit să nu se mai modifice, să nu se mai întâmple. 
  In legătură cu diagrama statului de funcțiuni, acesta este un 
document în formă de tabel în care sunt înscrise posturile, funcțiile, salariile 
dintr-o întreprindere sau dintr-o instituție. Nu vreau să dau lecții, spun 
numai ca să știm exact ce este și ce votăm aici. Nu ține cont decât de 
necesități. Ele se întocmesc în funcție de necesități, în funcție de 
organigramă și după aceea se mobilează cu oameni și cu salarii. Eu spun 
ce am nevoie, nu schimb de câte ori se modifică. Este fals, este greșit. 
Dacă unul dă examen, nu schimb organigrama sau statul de funcțiuni. Este 
o aberație. eu spun de ce am nevoie în întreprinderea sau în instituția mea 
și o mobilez cu ce este. Schimbarea acestora înseamnă ori o întocmire 
inițial necorespunzătoare și în grabă și asta nu cred că e bine pentru 
manager; sau o dorință subiectivă de a schimba, fără prea multe analize. 
  Deci eu, la punctele de astăzi cu schimbare de organigramă și 
de state de funcțiuni, o să mă abțin. Muțumesc! 
  Gligor Dorin Oliviu: 
    Si eu vă mulțumesc. Mi-aș dori să ajungeți din nou în 
Parlamentul României și să remediați aceste aberații, cum le-ați numit chiar 
dumneavoastră. Pentru că unele chiar sunt, aberații, dar sunt de natură 
legislativă și pe această legislație lucrăm. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte 
discuții? 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre hotărâre privind 
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru și o 
abținere (Gaita Doru). 
 
 
 

II. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții  ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 organigramei, a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva : 
  Intrucât domnul consilier Petrui Ioan Dorin nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul total de voturi exprimate la 
acest punct este de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă (Muțiu Florin) 
și o abținere (Gaita Doru). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă (Muțiu Florin) 
și o abținere (Gaita Doru). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă (Muțiu Florin) 
și o abținere (Gaita Doru). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre hotărâre privind 
aprobarea organigramei, a statului de funcții ale Spitalului Județean de 
Urgență Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 voturi pentru, un vot 
împotrivă (Muțiu Florin) și o abținere (Gaita Doru). 
 
 
 

III. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Aici este vorba despre transformarea unui post, din consilier 
juridic – așa cum a fost înființat inițial, în consilier juridic cu atribuții juridice 
și de achiziții publice. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
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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 aprobarea statului de funcții al 
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor 
Istorice, în ansamblul său:  
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru și o 
abținere (Gaita Doru). 
 
 
 

IV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara, precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  La acest proiect de hotărâre se propune aprobarea statului de 
funcții cu modificări datorate promovării în grad profesional a doi inspectori. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Toma Florian 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 statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru și o 
abținere (Gaita Doru). 
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V. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara Deva, precum 
și nota de fundamnetare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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: 
  Intrucât domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru a părăsit 
temporar sala de ședință, numărul voturilor exprimate la acest punct este 
de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru). 
    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? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru și o 
abținere (Gaita Doru). 
 
 
 
 

VI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unei străzi secundare din 
Silvașu  de Jos-Hațeg, precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
    Proiectul de hotărâre propune preluarea unei străzi secundare, 
în scopul amenajării și modernizării unei artere de circulație rutieră, pentru 
fluidizarea accesului spre Mânăstirea Prislop, obiectiv de importanță pentru 
județul nostru. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 preluării în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unei străzi secundare din 
Silvașu  de Jos - Hațeg: 
  Domnul consilier Staier Ioan Dumitru lipsește temporar din sala 
de ședințe, astfel încât numărul total de voturi exprimate la acest punct 
este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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         Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
preluării în administrarea Consiliului Județean Hunedoar a unei străzi 
secundare din Silvașu de Jos – Hațeg, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

VII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Petroșani, 
prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, în vederea realizării în comun 
a obiectivului de investiții ”Modernizarea drumului de acces  spre Stația de 
sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani” din cadrul Contractului 
de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem 
de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063, precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Modernizarea acestui drum  se realizează pentru facilitarea 
accesului utilajelor de colectare spre și dinspre stația de sortare și stația de 
transfer din Petroșani. Deoarece drumul face parte din domeniul public al 
municipiului Petroșani, este necesară asocierea. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
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monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
  Gaita Doru: 
  Cred că e o inadvertență între hotărâre și denumire. Spune aici 
că se aprobă documentația economică la faza de proiect tehnic. Să nu fie 
cumva o inversare de titluri, o greșeală de redactare. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Nu. Punctul respectiv vi l-am propus la suplimentare, dar va fi 
discutat la punctul 19, înainte de proiectele ce necesită vot secret. Aici 
discutăm doar asocierea cu municipiul Petroșani. Dar o să ajungem și la 
punctul respectiv. 
  Gaita Doru: 
  Da, am înțeles, o să mai discutăm atunci. Dar aș ruga serviciul 
tehnic să verifice, să nu fie vreo greșeală de dactilografiere.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind asocierea Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Petroșani, 
prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, în vederea realizării în comun 
a obiectivului de investiții ”Modernizarea drumului de acces  spre Stația de 
sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani” din cadrul Contractului 
de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem 
de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063: 
  Domnul consilier județean Prip Ioan nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul total al voturilor exprimate 
este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, în vederea 
realizării în comun a obiectivului de investiții ”Modernizarea drumului de 
acces  spre Stația de sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani” 
din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

VIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara  în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes public 
judeţean, precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Se propune această asociere pentru ca noi să intervenim cu 
lucrări necesare pentru asigurarea unor condiții adecvate echipajului de 
terapie intensivă și punerea în funcțiune a ambulanței de tip C achiziționată 
încă din anul 2011. Această ambulanță este dotată inclusiv o mini sală de 
operații, dar stă încă în garaj, pentru că mai sunt încă două aspecte 
nerezolvate privind funcționarea ei. Echipajul și medicii stau în așteptare și 
în timpul acesta spitalul a demarat deja formalitățile pentru organizarea 
concursului și angajarea personalului absolut necesar pe această 
ambulanță. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 Petrui Ioan Dorin 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 asocierea Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara  în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes public judeţean: 
  Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae a părăsit 
temporar sala de ședință, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest 
punct este de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al județului 
Hunedoara  în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de 
interes public judeţean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

IX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și 
completării Anexei la Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean 
Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de 40.000.000 lei, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
    Datorită revizuirii indicatorilor tehnico-economici pentru unele 
obiective de investiții, precum și a necesității introducerii în listă a unui nou 
proiect (drumul spre Mânăstirea Prislop), se propune modificare listei 
obiectivelor de investiții propuse inițial spre finanțare. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 Toma Florian 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 Petrui Ioan Dorin 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. 
  Gaita Doru: 
    De la început vreau să spun că sunt perfect de acord cu acest 
lucru și vă felicit pentru o asemenea inițiativă. Aș întări totuși ceea ce 
spune în nota de fundamentare și în raportul de specialitate și anume că 
această sumă trebuie cheltuită în acest an și că trebuie să se vadă 
rezultatele a ceea ce aprobăm astăzi. Pentru că sunt și lucrări reportate din 
anul 2014, ceea ce înseamnă că anul trecut nu s-au făcut câteva lucrări – 
ori nu le-am prevăzut bine, ori nu erau necesare - și acest lucru nu este de 
dorit. 
  In legătură cu drumul spre Prislop, vreau să spun că acesta 
este o necesitate absolut imperativă. Incă o dată felicitări celor care l-au 
inițiat și tuturor care se implică în acest lucru, dat fiind afluxul tot mai mare 
la mormântul părintelui Arsenie Boca. Insă cred că nu este suficient ceea 
ce spunem acum și aș ruga să se facă o analiză dacă în satul Silvașu de 
Sus nu se poate face pe viitor și o variantă, pentru că este un punct de 
strangulare în sat. Si un alt punct de strangulare este la aproximativ 3 km 
de mânăstire. Am fost cu mașina, dar nu poți trece de el, te blochezi, 
pentru că sunt o serie de chioșcuri amplasate la limita drumului, astfel încât 
cel care cumpără o face din drum. Iar când am ajuns pe jos la mânăstire, 
am constatat că parcările erau ocupate doar 20-30%, pentru că mașinile nu 
puteau ajunge acolo. 
  Aș ruga să facem o adresă sau să chemăm acolo inclusiv 
Protecția consumatorului, să vedem cum sunt amplasate chioșcurile, dacă 
au autorizațiile  în regulă, pentru că sunt tot felul de produse neconforme 
care se vând acolo, inclusiv cele religioase, care se vând fără acordul 
mânăstirii. Nu cred că ceea ce se întâmplă acolo este de natură a ne face 
nouă o favoare. Aspectul drumului până acolo, pe ultimii trei km, trebuie 
revăzut complet, și de noi, și de prefectură, și de alte organe abilitate. Eu 
cred că aș apela și la protecția consumatorului și că ar trebui făcut un 
proiect de amplasare pentru chioșcuri, ca să fie un comerț civilizat. Este 
imposibil să faci doi-trei km pe jos și parcarea să nu fie ocupată pentru că 
nu se poate ajunge acolo cu mașina. Stiu că nu are legătură cu proiectul de 
astăzi, dar am prezentat această propunere ca o măsură suplimentară. 
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  De asemenea, aș dori un răspuns în scris pentru tronsonul de 
drum de la DN66 Bretea-Strei – Silvașu de Jos: când a fost reabilitat, cât a 
costat, care a fost termenul de funcționare și de ce arată așa cum arată în 
momentul de față. Toate sunt pentru a facilita accesul tuturor celor care vor 
să meargă în acest loc sfânt, pentru a le asigura condiții deosebite. Vă 
mulțumesc! 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Si eu vă mulțumesc. S-au reținut solicitările dumneavoastră și 
sigur veți primi răspuns. Si eu vreau să-l văd, sincer. Pe de altă parte, sigur 
că sunt încă multe acțiuni de realizat spre normalizarea accesului și – de 
ce nu? – a activităților ce au loc pe drumul de acces spre Mânăstirea 
Prislop. Noi dăm startul acum, prin modernizarea drumului de acces, dar în 
mod sigur vor urma și alte investiții, și alte acțiuni, și îmi doresc ca ele să 
fie rezultatul unor analize ce vor avea loc într-un cadru adecvat de 
dezbatere. 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și 
completării Anexei la Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean 
Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de 40.000.000 lei: 
  Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședință, astfel încât numărul total al voturilor 
exprimate la acest punct este de 27. 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
modificării și completării Anexei la Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului 
Județean Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

X. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții și/sau 
reparații: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – 
Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop, km. 5+100 – km. 12+275, 
Modernizarea drumului de acces spre Stația de sortare și Stația de transfer 
din Municipiul Petroșani, Reparații capitale parapet pe DJ 705H: DJ 
705(km.8+800) – Geoagiu Băi   și Amenajare mansardă pentru spații 
operaționalizare ambulatoriu tip ”C” la Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara, precum și nota 
de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Despre drumul spre Mânăstirea Prislop am discutat, celelalte 
obiective la care se referă acest proiect de hotărâre sunt: introducerea pe  
finalul acestui drum a unei benzi suplimentare de circulație; reparații 
capitale la parapetul de pe DJ705H Geoagiu-Geoagiu Băi; amenajarea 
drumului de acces spre stația de transfer din municipiul Petroșani; reparații 
și amenajare mansardă pentru operaționalizarea ambulatoriului de tip C la 
ISU Hunedoara, care nu are în acest moment capacitatea financiară 
necesară pentru acest lucru. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 documentației tehnico-
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economice pentru obiectivele de investiții și/sau reparații: Modernizare DJ 
687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea 
Prislop, km. 5+100 – km. 12+275, Modernizarea drumului de acces spre 
Stația de sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani, Reparații 
capitale parapet pe DJ 705H: DJ 705(km.8+800) – Geoagiu Băi   și 
Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu tip ”C” la 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al 
județului Hunedoara: 
  Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședință, astfel încât numărul de voturi exprimate la 
acest punct este de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții și/sau 
reparații: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – 
Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop, km. 5+100 – km. 12+275, 
Modernizarea drumului de acces spre Stația de sortare și Stația de transfer 
din Municipiul Petroșani, Reparații capitale parapet pe DJ 705H: DJ 
705(km.8+800) – Geoagiu Băi   și Amenajare mansardă pentru spații 
operaționalizare ambulatoriu tip ”C” la Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

XI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării 
masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 
687E și DJ 687, precum și nota de fundamentare la acesta. 
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  Gligor Dorin Oliviu: 
  Este vorba despre arborii uscați, rupți sau dezrădăcinați de pe 
zona de siguranță a celor două drumuri: Hunedoara – Teliucu Inferior și 
Hunedoara – Călan. S-a cerut avizul Direcției Silvice pentru tăierea acestor 
arbori, în vederea evitării producerii unor accidente. Direcția Silvică a 
inventariat arborii respectivi și ne-a transmis un act de punere în valoare a 
unui volum brut de 32 mc material lemnos. Noi trebuie să aprobăm 
valorificarea masei lemnoase. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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. 
  Gaita Doru: 
  Cred că ar trebui extinsă această zonă, nu numai pe drumul 
Hunedoara - Teliuc, ci până în Toplița, pentru că este un drum la fel de 
circulat. Tin la acest punct să-i și mulțumesc domnului director Sorin 
Stefoni, pentru că am avut o intervenție în comisie și s-a conformat imediat. 
Constatăm că, în zonele unde se exploatează masa lemnoasă, în 
momentul în care se iese din pădure, pe o distanță de circa un kilometru în 
ambele direcții drumul este distrus. Ar trebui să punem niște condiții mai 
deosebite transportatorilor, iar aceste probleme se vor rezolva pe loc. 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării masei 
lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 687E și 
DJ 687: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor 
județene DJ 687E și DJ 687, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

XII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea necesarului 
de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, materiale igienico-sanitare și 
rechizite pentru copiii și tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate 
pentru protecţia copilului și mamele protejate în centrele maternale, precum 
și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 necesarului de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, materiale igienico-sanitare și rechizite 
pentru copiii și tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru 
protecţia copilului și mamele protejate în centrele maternale: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, materiale igienico-
sanitare și rechizite pentru copiii și tinerii ocrotiţi de serviciile publice 
specializate pentru protecţia copilului și mamele protejate în centrele 
maternale: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

XIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre  privind aprobarea situațiilor 
financiare, suspendarea activității și aprobarea demarării procedurilor de 
dizolvare și lichidare ale  Societății Comerciale S.C. Compania Județeană 
de Turism Hunedoara S.A., precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 Toma Florian 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 Petrui Ioan Dorin 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. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Este un proiect de hotărâre nedorit, dar – din păcate – 
obligatoriu. Aș fi dorit să discutăm astăzi despre realizările și îndeplinirea 
obiectivelor inițiale ale acestei companii. Această instituție este într-o stare 
de nefuncționare de mai bine de un an de zile; nu a mai funcționat nici 
consiliul de administrație, nici comisia de cenzori, nu s-au mai făcut plăți de 
niciun fel – nici salarii, nici colaboratori. S-a ajuns și în imposibilitatea de a-i 
acorda măcar un buget. Nu am înțeles cum, dar – din păcate - aceste 
lucruri s-au întâmplat în timp ce consiliul funcționa. 
  Compania s-a înființat în 2009, a început cu un capital social în 
luna decembrie a acestui an, bugetul anual a fost de aproximativ 500.000 
lei, dar de un an și ceva nu mai funcționează. De analize și discuții ar fi loc, 
dar important este că se propune închiderea acestei companii. O parte din 
atribuțiile ei au fost preluate în cursul anului anterior de către Agenția de 
Dezvoltare Economică județului Hunedoara, dar a fost o preluare doar „din 
alergare” și nu una strategică, așa cum e normal – sigur, din punctul de 
vedere al consiliului județean - pentru a dezvolta activitatea de turism din 
județul nostru.  
  Sigur, discuții mai pot avea loc, dar activitatea companiei de 
turism este, practic, încheiată. E mult peste ceasul al treisprezecelea ca să 
mai propunem revitalizare ei. Cel mai important este ca în cel mai scurt 
timp să venim și cu o strategie de dezvoltare a turismului în județul nostru. 
Propunerea mea este aceea de a o comanda, de a o face prin ADEH. 
Această agenție, în ansamblul său, va trebui să-și reconsidere acțiunile și 
obiectivele. Nu putem dezvolta turistic județul, având ca activitate principală 
participarea la târguri. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule vicepreședinte, nu știu dacă am înțeles bine. Dacă 
puteți să-mi confirmați: activitatea companiei se suspendă pentru trei ani de 
zile? 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Se suspendă, se dizolvă, se lichidează. Aceasta este procedura 
legală. 
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  Staier Ioan Dumitru: 
  Dar este un termen de trei ani acolo. Presupun că, dacă 
rămâneți la conducerea consiliului județean, și vă întreb pestre trei ani, o 
revitalizați? 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Nu, atunci va fi lichidată, acesta e drumul. Din punctul meu de 
vedere, v-am spus ce înseamnă strategic acțiunea noastră în domeniul 
activității turistice. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Deci conducerea consiliului județean pe care am ales-o în 2012 
a mai băgat o firmă în faliment. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Dar dumneavoastră știți de dificultatea închiderii și dizolvării 
personalității juridice a oricărei societăți comerciale. Si personal v-ați 
confruntat cu lucrul acesta. Mai ales de când au început să apară acele 
impozite forfetare, e dificil să o închizi. Si aceasta este procedura legală de 
urmat. Eu v-am spus extrem de clar ce urmează să facem: suspendare, 
dizolvare, lichidare. Cât despre propuneri de alocări financiare, nici nu a 
mai fost vorba despre așa ceva. Este regretabilă, într-adevăr,  situația,dar, 
din păcate, de-a lungul ultimilor ani, eu cred că nu este primul faliment cu 
care ne confruntăm. E nevoie - și eu cred că ați observat că o facem – de 
atenție și responsabilitate maximă în menținerea și consolidarea viabilității, 
atât a instituțiilor, cât și a agenților economici unde consiliul județean este 
factorul decisiv. Din păcate, nu e prima dată când ne confruntăm cu 
această situație. Dar, sigur, altele au fost mult mai spectaculoase. Deci 
este vorba despre procedurile legale, domnule consilier. Da, drumul – din 
păcate – este irevocabil și vom vota. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Vom vota cu mare plăcere, având în vedere că noul PNL 
desfiițează încă o societate. Nu știm ce pierderi mari sunt acolo. Apar 
câteva în acte, dar nu cred că avem un audit sau, dacă s-a făcut, nu am 
văzut în acte. Dar cineva trebuie să răspundă, pentru că am mai avut o 
dizolvare de răsunet la drumurile județene.  
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Adevărat. Si nu am învățat nimic. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Dar noi vă felicităm! Conduceți județul, aveți majoritate în 
consiliul județean, sunteți noul PNL. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Acuma, dacă tot o dăm pe politică, nu putem spune că noul 
PNL nu are bunici, părinți. Sigur că avem. Dar – pentru că eu insist pe o 
bună și corectă și normală administrare – nu putem spune că aceste lucruri 
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nu au legătură. Nu vreau să mă duc în zona bunicilor noștri; părinții se 
numesc altfel, dar bunicii se numesc USL. Si perioada în care, în realitate, 
această companie „a dat-o de gard” rău de tot pe banii hunedorenilor a fost 
în perioada respectivă. Eu am spus: îmi recunosc și părinții, îmi recunosc și 
bunicii, dar este vorba despre perioada 2012, când s-a ratat triumfal. Sigur, 
dumneavoastră ne-ați sugerat și eu am acceptat-o. Cu regret fac aceste 
constatări, așa am și făcut prezentarea prin care v-am propus acest proiect 
de hotărâre. Dar soluțiile vor veni tot de la noi, împreună, dacă doriți. 
  Ivănuș Nicolae: 
  Stimați colegi, în cursul anului 2013, pe motiv că s-a înființat 
această societate, consiliul județean a ieșit din colaborarea cu Compania 
de Turism Valea Jiului, unde avea o contribuție lunară de cca 100 lei. Aș 
vrea, dacă este posibil, să se reanalizeze posibilitatea de a sprijini sau de a 
face parte din societatea de Turism din Valea Jiului. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Categoric, da, vom face acestă analiză. 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre  privind aprobarea situațiilor 
financiare, suspendarea activității și aprobarea demarării procedurilor de 
dizolvare și lichidare ale  Societății Comerciale S.C. Compania Județeană 
de Turism Hunedoara S.A.: 
  Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena și Turdean 
Radu Eugen au părăsit temporar sala de ședință, astfel încât numărul de 
voturi exprimate la acest punct este de 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
situațiilor financiare, suspendarea activității și aprobarea demarării 
procedurilor de dizolvare și lichidare ale  Societății Comerciale S.C. 
Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A., în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XIV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 
de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, 
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale 
şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor 
formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot 
acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii, precum și 
nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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. 
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    Domnul consilier județean Toma Florian 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 Petrui Ioan Dorin 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. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  S-a propus aici modificarea regulamentului. Este vorba despre 
sumele pe care noi le-am prevăzut în bugetul aprobat în ședința de luna 
trecută. Am propus modificarea regulamentului, plecând de la două 
principii. In primul rând, începând din acest an, am prevăzut alocarea și 
finanțarea și pentru zona socială și atunci este nevoie de o modificare. In al 
doilea rând, pentru a asigura transparența acordării acestor finanțări, am 
propus modificarea de proceduri, metode de decontare. Asta înseamnă 
noul regulament de organizare și funcționare a acestei comisii. Ne dorim 
mai bine și, din punctul meu de vedere, oricine vine cu un proiect – așa 
cum e prevăzut în Legea 350 – util în domeniul respectiv, are toate șansele 
de a fi selecționat, din punctul nostru de vedere. Sigur, începând din zilele 
următoare, vom trece la primirea solicitărilor în vederea primirii finanțărilor 
nerambursabile în aceste domenii. 
  Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de 
evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, 
fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care 
iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-
ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate 
pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestei comisii: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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         Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, 
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale 
şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor 
formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot 
acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

XV 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
cotizației la Asociația ”SALVITAL” Hunedoara pentru anul bugetar 2015, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
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realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian 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 Petrui Ioan Dorin 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. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Avem două componente în care am gândit alocarea financiară 
pentru Salvital. Nu am acordat – nu doar la Salvital, ci la toate celelalte 
asociații – bugetele luna trecută, pentru că le-am cerut să aibă avizul din 
partea adunării asociației sau adunării generale, după cum e cazul. Pe 
lângă cotizația aferentă acestui an, înregistrăm o datorie față de Salvital de 
1.000.092 lei. Această datorie am propus să o eșalonăm după cum 
urmează:  în 2015 - 310 mii lei, 2016 – 391 mii lei, 2017 – 391 mii lei. 
Despre rigorile bugetului nostru pentru anul 2015, despre prioritățile și 
constrângerile sale am discutat în ședința precedentă, în care am aprobat 
bugetul.  Vom încerca să asigurăm finanțarea, pentru funcționarea Salvital 
în parametri tehnici cât mai ridicați, în primul rând ca și complementaritate 
pentru SMURD, acesta fiind și obiectivul lor principal, și vom reanaliza 
posibilitatea suplimentării acestei sume. 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației la 
Asociația ”SALVITAL” Hunedoara pentru anul bugetar 2015: 
  Intrucât domnul consilier județean Muțiu Florin nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul de voturi exprimate la acest 
punct este de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
cotizației la Asociația ”SALVITAL” Hunedoara pentru anul bugetar 2015, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 
 

XVI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
cotizațiilor la Asociațiile de Dezvoltare „Aqua Prest Hunedoara”, ”Apa Valea 
Jiului”, „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor – Județul Hunedoara”, 
”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” pentru anul 
bugetar 2015, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 Toma Florian 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 Petrui Ioan Dorin 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. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Prin acest proiect de hotărâre răspundem unor solicitări ale 
asociațiilor, venite după analiza în adunările generale. Sumele alocate sunt 
următoarele: Aqua-Prest Hunedoara – 100 mii lei; Apa Valea Jiului – 50 mii 
lei; Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor - județul Hunedoara- 800 
mii lei; Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân – 1.900 
mii lei. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor 
la Asociațiile de Dezvoltare „Aqua Prest Hunedoara”, ”Apa Valea Jiului”, 
„Sistem integrat de gestionare a deșeurilor – Județul Hunedoara”, ”Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” pentru anul bugetar 2015: 
  Domnii consilieri județeni Prip Ioan și Rus Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul total de voturi 
exprimate la acest punct este de 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
  Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se upune la vot  proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
cotizațiilor la Asociațiile de Dezvoltare „Aqua Prest Hunedoara”, ”Apa Valea 
Jiului”, „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor – Județul Hunedoara”, 
”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” pentru anul 
bugetar 2015, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 
 

XVII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului creditelor interne pe anul 2015 al Județului Hunedoara și 
estimările pe anii 2016 – 2018, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 Toma Florian 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 Petrui Ioan Dorin 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. 
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    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. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Imprumutul de 40 de milioane a fost avizat de comisia de 
autorizare a împrumuturilor sub forma unei linii de credit în două trageri, 
astfel: 24 milioane în anul 2014 și și 16 milioane în anul 2015. In anul 2014 
au fost utilizați 20.239.700,97 lei. Comisia de aprobare a împrumuturilor a 
aprobat utilizarea diferenței neutilizate în anul 2015, alături de suma de 16 
milioane lei, aprobată inițial. Propunem rectificarea bugetului creditelor 
interne în acest mod. 
  Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
creditelor interne pe anul 2015 al Județului Hunedoara și estimările pe anii 
2016 – 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului creditelor interne pe anul 2015 al Județului Hunedoara 
și estimările pe anii 2016 – 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

XVIII. 
   Se prezintă proiectul de hotărâre privind privind utilizarea 
fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean 
Hunedoara pe anul 2015, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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 Toma Florian 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 Petrui Ioan Dorin 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. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Acest proiect de hotărâre propune utilizarea din fondul de 
rezervă bugetară a sumei de 4.031.086 lei astfel: 86,82 mii lei pentru 
reparațiile curente la mansarda ISU, pentru ambulatoriul de tip C, despre 
care vorbeam mai devreme; 125.000 lei pentru achiziționarea a zece paturi 
de terapie intensivă pentru secția de cardiologie a spitalului din Deva și 
60.000 lei pentru achiziționarea unui ventilator ATI pentru același spital; 
2.850.000 pentru plata cotizațiilor la asociațiile de dezvoltare în care 
consiliul județean este membru; 910 mii pentru plata cotizației la Salvital. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind privind utilizarea fondului de 
rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2015: 
  Domnii consilieri județeni Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin și Prip 
Ioan nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul total de voturi exprimate este 25. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).  
  Se supune la vot  proiectul de hotărâre privind privind utilizarea 
fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean 
Hunedoara pe anul 2015, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(25).  
 
 
 

XIX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 – 
2018  al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Toma Florian 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 
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 şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 – 2018  al 
Spitalului Județean de Urgență Deva: 
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  Domnii consilieri județeni Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de 
voturi exprimate este de 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe 
anii 2016 – 2018  al Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26).  
 
 
 

XX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico economice pentru CL10 „Proiectare și execuție 
Construirea centrului de management al deșeurilor – stație de sortare, 
depozit și stație TMB în Bîrcea Mare” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu 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. 
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    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. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Discutăm despre cel mai important proiect al nostru din acest 
an, și complex, și dificil de implementat, și cu impact integral la nivelul 
județului nostru. Este necesar să aprobăm prin hotărâre a consiliului 
județean devizul general, documentația tehnico-economică. Contractul  cu 
asocierea dintre firmele STRABAG ȘI ACOMIN s-a încheiat în luna 
noiembrie 2014.  
  Gaita Doru: 
  Hotărârea, așa cum ați arătat și dumneavoastră, este una 
deosebit de importantă și sigur că trebuie adoptată. Dar am remarcat 
câteva inadvertențe. De exemplu, la art.1 se spune că se aprobă 
documentația tehnico-economică la faza de proiect tehnic. Aș atrage 
atenția că documentația tehnico-economică cuprinde studiul de fezabilitate 
și prefezabilitate și avizarea lucrărilor de intervenție. Este o diferență mare 
între documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici. Eu 
cred că ar trebui să scriem că se aprobă indicatorii tehnico-economici la 
faza de proiect tehnic general, detalii de execuție, precum și ce mai scrie în 
continuare.  
    Așa cum am spus și mai înainte, este o mare diferență între 
documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici și e greșit 
spus aici documentație tehnico-economică. Pentru acest motiv, aș ruga 
serviciile din aparatul de specialitate al consiliului județean să consulte 
Hotărârea Guvernului României nr.28/2008, unde scrie tot ce am spus eu, 
în special la punctul cinci. Suntem de acord cu proiectul de hotărâre, dar 
cred că această modificare trebuie făcută spre normalitate. 
  In afară de asta, noi știm că avem o istorie foarte lungă a 
acestui deponeu, care a început în anul 2009. Au fost multe discuții, până 
în 2012 au fost vreo treisprezece protocoale, cu etape de proiectare și așa 
mai departe. Eu am vorbit ieri cu domnul Mitriță și dânsul știe foarte bine 
lucrurile acestea, pentru că a lucrat la firma care a făcut studiul de 
fezabilitate. In martie 2014 s-a încheiat contractul de finanțare și trebuie 
urgent trecut la treabă. Că se face doar o singură stație de tratare pentru 
întregul județ este o aberație, dar cunoaștem cu toții istoria. 
  Având în vedere că pentru stația de sortare există autorizație de 
construire din 12.03.2015 și, de asemenea, există și pentru stația de tratare 
mecano-biologică, dar nu există pentru depozit, documentația trebuie 
depusă urgent, conform observațiilor făcute în comisia tehnică de către 
specialiști. In momentul în care se depune această documentație, 
convocăm comisia tehnică de avizare și o avizăm rapid. Dar până la ora 



40 
 

actuală nu este depusă. Aceasta este solicitarea noastră, de a se depune 
urgent această documentație pentru deponeu. Iar autorizația de construire 
pentru stația de sortare și tratare mecano-biologică este elaborată. Vrem 
să fie elaborată urgent și documentația pentru depozit. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Am o singură observație. Intervenția dumneavoastră este o 
foarte bună expunere pentru ședințele comisiilor de specialitate și nu 
pentru ședința de plen. Sunt probleme tehnice, sunt lucruri pe care se 
muncește zi de zi, în special de unitatea de implementare a proiectului. 
Aceste discuții ar fi trebuit să aibă loc ieri, în ședința comisiei de 
specialitate. Dacă ele au avut loc și s-a dat aviz favorabil, atunci înseamnă 
că au avut loc, dar nu au avut loc. Pentru că o acțiune se și finalizează, nu 
doar se începe ori de câte ori avem ocazia. Domnule Mitriță, doriți să faceți 
precizări? Considerați necesar acest lucru? 
    Mitriță Eugen: 
  Referitor la observația dumneavoastră, așa cum am discutat și 
ieri, vorbim în proiectul de hotărâre despre documentația tehnico-
economică la faza de proiect tehnic. Intr-adevăr, conform hotărârii nr.28, 
care se referă la studiul de fezabilitate și prefezabilitate, aceste 
documentații se numesc documentații tehnico-economice. Dar și în baza 
Legii 50 vorbim despre documentație tehnico-economică la faza de proiect 
tehnic. Noi am obținut autorizația de construire și, în baza acestei legi, am 
menționat acest lucru. 
  La punctul doi, referitor la solicitarea dumneavoastră, în baza 
observațiilor primite de la comisia de specialitate, la momentul acesta se 
lucrează la documentație. Am discutat și cu colegii noștri de la asistența 
tehnică de proiectare și încercăm ca luni sau marți să avem toată 
documentația și să depunem cererea pentru obținerea autorizației de 
construire pentru depozit. 
  Gaita Doru: 
  Mulțumim! Acesta a fost și scopul intervenției mele, de a grăbi 
acest lucru. Dar vă rog să consemnați că eu susțin că, în loc de 
concumentație tehnico-economică, trebuie scris indicatori tehnico-
economici. Eu sunt pentru, dar cu această precizare, de care puteți sau nu 
să țineți cont.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico economice pentru CL10 „Proiectare și execuție Construirea 
centrului de management al deșeurilor – stație de sortare, depozit și stație 
TMB în Bîrcea Mare” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063: 
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  Domnul consilier Prip Ioan nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi exprimate la acest punct 
este de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico economice pentru CL10 „Proiectare și execuție 
Construirea centrului de management al deșeurilor – stație de sortare, 
depozit și stație TMB în Bîrcea Mare” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27).  

 
 
 

XXI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre  privind atribuirea unor licențe 
de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Toma Florian 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. 
    Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule vicepreședinte, aș vrea să intervin. In primul rând, aș 
dori să fac o apreciere pozitivă asupra activității Autorității județene de 
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transport. La precedenta ședință, am intervenit și am rugat să se 
organizeze controale asupra transportului de călători prin cursele speciale 
pe care le aprobăm, iar astăzi au venit din nou cu o solicitare de aprobare a 
acestor curse. Insist ca vicepreședintele care răspunde de autoritatea de 
transport să încheie un protocol cu poliția – dacă nu s-a încheiat încă – 
pentru a stabili un grafic al deplasărilor în județ in vederea acestor 
controale.  Efectuându-se controale în această lună, s-au găsit foarte multe 
nereguli, ceea ce dovedește că tot ce am spus eu era adevărat. 
  Legat de proiectul de hotărâre pe care-l dezbatem, eu nu o să 
votez împotrivă, o să mă abțin. Pentru că am suspiciuni cu privire la 
societatea de transport de la punctul cinci din anexă – SC Devatrans, 
deținută de omul de afaceri și consilier local PNL Marian Muntean.  
Aceasta prezintă un aviz din partea ARR care expiră în 22 aprilie 2014. 
Sunt suspiciuni că nu au inspecția tehnică periodică. 
  Pentru aceste curse speciale se fac contracte cu societățile 
comerciale. Dar ele trebuie să prezinte aceleași condiții de siguranță ca și 
celelalte curse regulate pe care noi, consiliul județean, le aprobăm pentru 
transportul regulat de călători. Chiar dacă legea este mai permisivă la 
aceste curse, responsabilitatea autorității județene de transport și a 
consiliului județean este aceeași în cazul unor accidente rutiere și pentru a 
asigura siguranța călătorilor. 
  Nu pot să nu votez pentru celelalte patru societăți din anexă, 
care solicită licență pentru cursele speciale pentru transport salariați, dar, 
având suspiciuni la acest transportator, o să mă abțin la acest punct. Dar 
insist la conducerea consiliului județean pentru a face niște reguli mai 
stricte, conform legislației în vigoare, pentru a asigura siguranța rutieră și a 
călătorilor care se deplasează spre locurile de muncă. Mulțumesc! 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Si eu vă mulțumesc pentru intervenție. Aș vrea să fac o singură 
precizare. Sigur, discutăm de atribuirea unor licențe, așa se numește 
proiectul de hotărâre. Atribuirea de astfel de licențe s-a făcut și în ședința 
trecută. Si data trecută ați fost foarte încins, deși era vorba și de transportul 
special pentru elevi, care nu aveau altă posibilitate decât să abandoneze 
activitatea școlară. Am insistat pe acest lucru, e un argument foarte 
puternic. Licențele de astăzi sunt pentru transportul salariaților diverșilor 
agenți economici, printre care și complexul energetic Hunedoara. Problema 
este că avem din ce în ce mai puțini salariați și mi-aș dori să nu scadă 
dramatic numărul acestora în următoarea perioadă. Noi aprobăm doar 
licența conform legii, în ceea ce privește condițiile de exploatare nu suntem 
noi forul deliberativ. La respectarea acestor condiții veghează structurile 
executive. Din punctul de vedere al consiliului județean și al atribuțiilor 
structurilor executive ale consiliului județean, eu vă asigur – dar deja este o 
evidență – că serviciul transporturi își face treaba pe lege, pe protocoale și 
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liber de orice constrângere. Asta și pentru siguranța celor ce se deplasează 
și beneficiază de acest  transport, dar și pentru cei ce gestionează afaceri 
în zona transporturilor și sunt supuși licențierii sau controlului consiliului 
județean. Cam aceștia sunt parametrii corecți în care noi, consiliul 
județean, ne desfășurăm activitatea.  
    O analiză extinsă a ceea ce se întâmplă cu alte instituții nu este 
în atribuțiile noastre. Pentru că dumneavoastră veniți cu o propunere de 
genul registrului comerțului: nu-i dați autorizație de funcționare, că va face 
evaziune fiscală. Sigur, direcția antifraudă o să vadă dacă se face sau nu 
se face. Dar noi suferim de o lipsă de activitate generală în societate, nu de 
prea multă activitate economică. 
  Nemaifiind alte intervenții la acest punct, se supune la vot, pe 
articole, proiectul de hotărâre  privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale: 
  Domnii consilieri județeni Morar Nicolae Simion și Pleșcan 
Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul de voturi exprimate la acest punct este de 26. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 3 abțineri (Coltescu Marin, 
Gaita Doru, Staier Ioan Dumitru). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și 4 abțineri (Coltescu Marin, 
Gaita Doru, Rus Ioan și Staier Ioan Dumitru).  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 
  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru și 4 
abțineri (Coltescu Marin, Gaita Doru, Rus Ioan și Staier Ioan Dumitru). 
 
 
 
 

XXII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unor 
reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de 
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administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum și nota de 
fundamnetare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Vreau să fac precizarea că am avut reprezentantul nostru în 
acest consiliu de administrație, pe domnul consilier Vasile Bârea, care s-a 
retras în momentul în care devenea incompatibil și care nu a fost încă 
înlocuit. De asemenea, este necesar să fie înlocuite doamnele Golea 
Cornelia și Serban Simona. De aceea, articolele 1, 2, 3 se vor adopta cu 
vot secret. 
    Pentru început, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea 
unui membru titular în consiliul de administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad. 
  Bârea Vasile: 
  Aș dori să fac eu propunerile, dacă se poate. Il propun ca 
membru titular pe domnul jurist Potecă Vasilică. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt, se vor 
completa buletinele de vot, după care vom proceda la exercitarea votului 
secret, prin aplicarea ștampilei de vot în rubrica DA – dacă sunteți de acord 
cu persoana propusă – sau în rubrica NU – dacă nu sunteți de acord cu 
această propunere. 
  După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. După 
revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, 
prezintă procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au 
fost exprimate 28 voturi valabile, din care 25 voturi pentru desemnarea 
domnului Potecă Vasilică ca membru titular în consiliul de administrație al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. Astfel a fost adoptat art.1 din 
proiectul de hotărâre. 
  Bârea Vasile: 
  Ca membru supleant în consiliul de administrație al Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad, îl propun pe domnul inginer Savu Vasile. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. După 
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revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, 
prezintă procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au 
fost exprimate 27 voturi valabile și un vot nul, iar din voturile valabil 
exprimate, 25 voturi au fost pentru desemnarea domnului Savu Vasile ca 
membru supleant în consiliul de administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad. Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
  Bârea Vasile 
  Ca al doilea membru supleant în consiliul de administrație al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, îl propun pe domnul economist 
Ghiță Jean. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. După 
revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, 
prezintă procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au 
fost exprimate 26 voturi valabile și două voturi nule. Din voturile valabil 
exprimate, 25 voturi au fost pentru desemnarea domnului Ghiță Jean ca 
membru supleant în consiliul de administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad. Astfel a fost adoptat art.3 din proiectul de hotărâre. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Ultimele două articole se vor aproba prin vot deschis: 
  Intrucât domnii consilieri Coltescu Marin, Henți Iulian, Morar 
Simion Nicolae, Rus Ioan și Tolaș Liliana lipsesc din sala de ședințe, 
numărul total de voturi exprimat este de 23. 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în 
Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
 
 
 
 

XXIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a 
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Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD S.A. Deva, precum și 
nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Toma Florian 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. 
  Se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara  în 
Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD 
S.A. Deva: 
    Intrucât domnii consilieri Coltescu Marin, Henți Iulian, Morar 
Simion Nicolae, Rus Ioan și Tolaș Liliana lipsesc din sala de ședințe, 
numărul total de voturi exprimat la acest articol este de 23. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Articolul 2 se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea reprezentantului nostru în AGA la SC 
Apaprod SA Deva. 
  Henți Iulian: 
  Domnule președinte de ședință, aș dori să fac eu această 
propunere. Propunerea mea este domnul Blaga Constantin. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. După 
revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, 
prezintă procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au 
fost exprimate 28 voturi valabile, din care 25 pentru desemnarea domnului 
Blaga Constantin ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în 
AGA de la SC APAPROD SA Deva. Astfel a fost adoptat  art.2 din proiectul 
de hotărâre. 
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  Gligor Dorin Oliviu: 
  Ultimele două articole ale proiectului de hotărâre vor fi adoptate 
prin vot deschis: 
    Intrucât domnii consilieri Coltescu Marin, Henți Iulian, Morar 
Simion Nicolae, Rus Ioan și Tolaș Liliana lipsesc din sala de ședințe, 
numărul total de voturi exprimat la acest articol este de 23. 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a 
Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD S.A. Deva.  
 
 
 
 

XXIV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 21/2013 de 
numire a reprezentanţilor Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean 
pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” şi „Apa Valea Jiului”, precum și 
nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Toma Florian 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. 
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  Se supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
21/2013 de numire a reprezentanţilor Consiliului Județean Hunedoara în 
Adunarea Generală a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul 
judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” şi „Apa Valea Jiului”: 
    Intrucât domnii consilieri Coltescu Marin, Henți Iulian, Morar 
Simion Nicolae, Rus Ioan și Tolaș Liliana lipsesc din sala de ședințe, 
numărul total de voturi exprimat la acest articol este de 23. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Articolul doi se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru AGA la ADI ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân”. 
  Henți Iulian: 
  Domnule președinte de ședință, vă rog să-mi permiteți să fac tot 
eu această propunere. Aș dori să-l propun pe domnul consilier județean 
Ivănuș Nicolae. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. După 
revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, 
prezintă procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au 
fost exprimate 28 voturi valabile, din care 27 pentru numirea domnului 
Ivănuș Nicolae ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoar în 
Adunarea Generală a ADI „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân”. Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
    Art.3 se va adopta prin vot deschis: 
    Intrucât domnii consilieri Coltescu Marin, Henți Iulian, Morar 
Simion Nicolae, Rus Ioan și Tolaș Liliana lipsesc din sala de ședințe, 
numărul total de voturi exprimat la acest articol este de 23. 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a adoptat cu unanimitate de voturi (23). 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Articolul patru se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru AGA  de la „Apa Valea Jiului”. 
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  Botici Ovidiu Laurențiu: 
  Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să fac eu o propunere. 
Il propun ca reprezentant al consiliului județean în AGA la ADI „Apa Valea 
Jiului” pe domnul Munteanu Marius, șef serviciu în cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. După 
revenirea în sală, domnul Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, 
prezintă procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au 
fost exprimate 27 voturi valabile, din care 27 pentru numirea domnului 
Munteanu Marius ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în 
Adunarea Generală a ADI „Apa Valea Jiului”. Astfel a fost adoptat art.4 din 
proiectul de hotărâre 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Ultimele două articole vor fi adoptate prin vot deschis: 
    Intrucât domnii consilieri Coltescu Marin, Henți Iulian, Morar 
Simion Nicolae, Rus Ioan și Tolaș Liliana lipsesc din sala de ședințe, 
numărul total de voturi exprimat la acest articol este de 23. 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
         Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).  
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 21/2013 de 
numire a reprezentanţilor Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean 
pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” şi „Apa Valea Jiului”. 

 
 
x 

   
     Gligor Dorin Oliviu: 
  Domnilor colegi, punctul diverse! 
  Bârea Vasile: 
  Imi cer scuze colegilor pentru că mai abuzez puțin de timpul 
dumnealor, dar mi-ar părea foarte rău dacă nu aș spune câteva cuvinte 
despre trei componente importante ale sistemului național de apărare, 
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ordine publică și siguranță națională, care la sfârșitul acestei luni sau la 
începutul lunii viitoare își vor aniversa zilele. M-aș referi în primul rând la 
Poliția Română, care pe 25 martie a aniversat 193 de ani de când 
domnitorul Grigore Dimitrie Ghica a înmânat marelui agă Mihăiță Filipescu 
drapelul cu însemnele religioase ale Bunei Vestiri. Iată de ce Poliția 
Română aniversează ziua de 25 martie, ziua Bunei Vestiri. De asemenea, 
ieri, pe 26 martie, Serviciul Român de Informații a împlinit 25 de ani de la  
noua sa existență, de când poartă această denumire și de când are 
atribuțiuni specifice în statul nostru democratic. Iar pe 3 aprilie Jandarmeria 
Română va aniversa 165 de ani de când un alt domnitor - de data aceasta 
este vorba de Grigore Alexandru Ghica - a dispus înființarea corpului de 
jandarmi, în trei aprilie 1850. Aș dori ca, în numele membrilor ATOP și al 
dumneavoastră, membrii consiliului județean, să-i felicităm pe polițiștii, pe 
jandarmii și pe lucrătorii Serviciului Român de Informații din județul 
Hunedoara pentru rezultatele de excepție obținute în munca lor nobilă și 
specifică de prevenire a infracțiunilor, de protejare și de ocrotire a 
populației și a instituțiilor statului și, nu în ultimul rând, de apărare a ordinii 
publice. Si să le dorim mulți ani de activitate fructuoasă în perioada 
următoare. Si să nu uităm că este o zi deosebită și astăzi: se împlinesc 
astăzi 97 de ani de când Basarabia s-a unit – din păcate pentru foarte puțin 
timp, pentru numai 22 de ani - cu patria mumă. Sperăm că la a o suta 
aniversare situația să fie cu totul alta și și să fim alături de frații basarabeni, 
care simt amenințarea norilor negri ai războiului în apropierea granițelor. 
Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o! 
  Toma Florian: 
    Astăzi am adoptat o hotărâre prin care am acceptat demararea 
procedurilor de intrare în insolvență și dizolvarea Companiei de Turism. In 
nota de fundamentare sunt înșiruite o multitudine de lucruri care necesită 
un răspuns din partea celor care au coordonat această societate. Ni se 
spune că printre cauzele care au dus la această situație se află 
imposibilitatea întrunirii consiliului de administrație, pierderi care au 
determinat imposibilitatea recuperării capitalului social, imposibilitatea 
funcționării comisiei de cenzori, lipsa resurselor și, implicit, a posibilității 
plății salariilor și colaboratorilor, imposibilitatea constituirii unui grup de 
lucru și așa mai departe. Motiv pentru care, vin în atenția dumneavoastră 
cu o solicitare și anume aceea de a comanda un audit intern sau extern – 
în funcție de posibilitățile financiare, astfel încât și noi să fim încunoștiințați 
despre ce s-a întâmplat cu această companie înființată în 2009. Cu atât 
mai mult cu cât procedura de intrare în insolvență și dizolvare se va finaliza 
în instanță, iar  - mai devreme sau mai târziu - cineva care a coordonat 
această companie se va prezenta în fața magistraților pentru a se justifica. 
  Iar cea de-a doua problemă pe care o aduc în atenția 
dumneavoastră ține de Direcția tehnică. Intrăm în sezonul de primăvară și 
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aș vrea să aduc în atenția acestei direcții două drumuri județene care 
necesită intervenții, atât pentru întreținere, dar mai ales pentru repunerea 
lor în funcțiune. Unul dintre drumuri - și am mai discutat despre el -  este 
DJ 761A, care pleacă de la izvorul de apă minerală de la Bampotoc spre 
Certej, este intens circulat de cei din această parte a județului și care, în 
momentul de față sunt obligați să ocolească pe la Certej. Celălalt drum 
este tot pietruit - deci nu țin neapărat la modernizare, deși am înțeles că 
există proiecte aflate în diverse faze de licitație, suspendate la ora actuală. 
Este vorba despre DJ 687C, care leagă orașul Hațeg de Lunca Cernii, prin 
Răchitova. Până la kilometrul 19 este asfaltat, iar de la acest km este drum 
de piatră și necesită intervenții pentru întreținere. Vă mulțumesc. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule vicepreședinte, aș vrea să vă solicit ca, până la 
ședința următoare, să ni se prezinte o situație exactă cu cei doi consilieri 
care nu participă la ședințe. Domnul consilier Zvîncă Adrian, care cred că 
nu a venit de cinci luni la ședințe, și domnul consilier Costa Cosmin. Vrem 
să ni se facă o informare scrisă, ca să știm care este situația lor. 
  Si având în vedere că nu ne mai întâlnim până la Paști, aș dori 
să vă urez tuturor – colegilor și celor care ne ascultă – sărbători pascale 
fericite, atât pentru șase, cât și pentru doisprezece aprilie. Vă mulțumesc. 
  Gligor Dorin Oliviu 
  Mulțumesc, domnule consilier. Vă mulțumesc fiecăruia dintre 
dumneavoastră în parte. A fost o ședință lungă, dar eficientă. Eu sper să 
ne mai vedem până la Paști, chiar dacă nu în ședință. Oricum, vă doresc și 
eu sărbători fericite! 
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