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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi, 29 februarie 2016 în ședința ordinară a Consiliului Județean 

Hunedoara 
 
 

 Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
David Adrian Nicolae. 
 La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu și Stănescu Vetuța – vicepreședinții 
consiliului județean; Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan 
Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, 
Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, 
Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, 
Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și 
Zvîncă Adrian  – consilieri județeni în Consiliul Județean Hunedoara; Stefoni Dumitru Sorin 
– secretarul Județului Hunedoara. Este prezentă la ședință doamna Dimulescu Rodica al 
cărei mandat de consilier județean urmează să fie validat. 
 Lipsește de la ședință domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae. 
 David Adrian Nicolae: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
 David Adrian Nicolae: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 29 consilieri județeni, potrivit art.95 alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şedinţa este legal constituită.   

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 29 
ianuarie 2016 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în 
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  

 Cine este pentru ? 

 Impotrivă ? 

 Abţineri ? 
S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (29). 

 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al  ordinii de zi: 
1.    Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL 

JUDEŢULUI HUNEDOARA” domnului Pera Bulz – artist popular; 
2.     Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de  “EXCELENŢĂ”;   
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3.     Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier 
județean al domnului Bârea Vasile; 

4.     Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Bârea Vasile; 

5.     Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier județean ca 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, organizată la nivelul județului  
Hunedoara și validarea acestuia; 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala Județului Hunedoara, 
în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean; 

7.     Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2015, ca sursă 
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2016; 

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

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de atribuire 
a ”Titlului de Excelenţă”, a titlului de ”Consilier de Onoare” și de ”Ambasador” al 
Județului Hunedoara, precum și a diplomelor și plachetelor omagiale; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele 
obiective de investiții din cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de 
siguranță a drumului județean DJ 687; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza studiu 
de fezabilitate, pentru obiectivul Reparații capitale rezervor de apă 150 mc și stație de 
tratare apă la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al Județului Hunedoara; 

14. Proiect de hotărâre privind retragerea Judeţului Hunedoara, din calitatea de membru 
asociat în Asociaţia „Fotbal Club Autobergamo” Deva; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunţării la calitatea de membru asociat a 
Judeţului Hunedoara în Asociaţia „Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Judeţului Hunedoara, prin Consiliul 
Judeţean Hunedoara din Acordul de Asociere cu Federaţia Română de Judo şi Sport 
Club Municipal Deva; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea Parcului de 
Afaceri Simeria. 

    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 modificarea și completarea ordinii de zi astfel: 

A. Modificarea titlului proiectului de hotărâre de la punctul 4, astfel: 
- Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnii Bârea Vasile și Dumitru Liviu 
Gabriel. 
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B. Retragerea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind 
procedura de atribuire a ”Titlului de Excelenţă”, a titlului de ”Consilier de Onoare” și de 
”Ambasador” al Județului Hunedoara, precum și a diplomelor și plachetelor omagiale; 

 
C. Completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 

18. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier 
județean al domnului Coltescu Marin; 

19. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei 
Dimulescu Rodica. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul 
”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu”; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării voluntare a SC 
ADMISERV HUNEDOARA SRL; 

D.  Modificarea ordinii discutării proiectelor de hotărâre, în sensul că cele două proiecte 
de la punctele 18 și 19 să fie discutate și supuse la vot  imediat după punctul 3, astfel 
încât doamna Dimulescu Rodica să poată participa la ședință cu drept de vot.  

  Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
           Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă supun spre 
aprobare ordinea de zi: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (29). 
 
 

I. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL JUDEŢULUI HUNEDOARA” domnului Pera Bulz – artist popular. 
 David Adrian Nicolae: 
   Având în vedere activitatea remarcabilă a domnului Pera Bulz în domeniul culturii, 
numeroasele premii naţionale şi internaţionale culminând în 2013 cu declararea sa 
Personalitate-Tezaur Uman Viu de către UNESCO, se propune conferirea Titlului de 
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI HUNEDOARA”, precum şi un premiu în 
cuantum de 1.000 lei, sumă ce se va aloca de la bugetul judeţului Hunedoara. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Joițoiu Cosmin 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 proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL JUDEŢULUI HUNEDOARA” domnului Pera Bulz – artist popular, pe articole: 
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 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL JUDEŢULUI HUNEDOARA” domnului Pera Bulz – artist popular, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 David Adrian Nicolae: 
 Maestre Pera Bulz, începând de astăzi sunteți Cetățean de onoare al județului 
Hunedoara, vă felicit, vă rog să aplaudăm și dacă doriți să ne adresați câteva cuvinte 
înainte de a vă decerna premiul. 
 Pera Bulz: 
 Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, emoțiile mele sunt mari parcă aș fi la unul 
din marile mele spectacole, dar consider că sunt oricum flatat de felul cum v-ați purtat și 
cum ați acceptat și mi-ați acordat această încredere și consider că în continuare nu o să fac 
de rușine Județul Hunedoara prin reprezentanții săi. Vă mulțumesc din suflet domnule 
președinte, domnilor vicepreședinți, întregului colectiv de consilieri ai județului și oricând voi 
fi solicitat în ceea ce știu eu să fac voi veni cu mare plăcere pentru Județul Hunedoara. 
Mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Domnul Gaita vă rog. 
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 Gaita Doru: 
 Felicitări pentru acest titlu, eu îl cunosc pe domnul Pera Bulz de câțiva ani buni și am 
avut ocazia să petrecem clipe minunate împreună și ne-a încântat pe toți iubitorii de folclor 
cu numeroase piese muzicale care au devenit celebre în arealul zărăndean, în arealul 
județului, în arealul țării și chiar mondial. Culegând muzică din Tara Zarandului și din alte 
zone, a cules personal piesele de la bătrâni din zonele în care și-a petrecut viața și cu 
aceasta a obținut numeroase premii naționale, internaționale, culminând în 2013 cu 
declararea de personalitate tezaur uman viu de către UNESCO. Este absolut extraordinar. 
Aș remarca că cea mai teribilă, cea mai formidabilă investiție este astăzi în cultură, sperăm 
că ea va schimba lumea, va duce la o asanare morală atât de necesară astăzi când toxina 
zgomotului asurzitor a unor veleitari ne încearcă nervii, ei știu doar atât să facă zgomot de 
aceea este nevoie și apreciem grozav oameni cum este Pera Bulz ca să ne încânte. Sunt 
câteva sentimente printre care aș enumera fericire, supărare, tristețe, uimire sunt patru 
sentimente care se pot exprima absolut oriunde în lume și Pera Bulz ni le dăruiește, ele 
sunt benefice pentru sănătatea morală și bineînțeles pentru sănătatea fizică a noastră. Este 
model de prezență culturală în viața comunității noastre, starea de bine pe care o simți când 
îl asculți pe Pera Bulz elimină cu succes toate elementele negative care astăzi ne bântuie și 
pe care le întâlnim în mod curent în viața de zi cu zi pe care o ducem. Am credința că este 
mare nevoie de asemenea oameni, acest mod de comunicare a frumosului poate oferi 
identitate comunității noastre și acest lucru l-a făcut Pera Bulz. Apreciez și consider că este 
importantă perseverența și iscusința celor binecuvântați cu har și arată lumii întregi cum ei 
pot influența mediul în care trăim cu credința că pot contribui la o viață normală, echilibrată. 
Spun că Pera Bulz merită trecut în dicționarul identității românești. Felicitări pentru cei care 
au avut această inițiativă și multă sănătate prietenului – îmi dai voie să-ți spun  așa – Pera 
Bulz, felicitări pentru tot ce a făcut, pentru noi, pentru județ și pentru țara noastră. Felicitări. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc. Maestre în plan personal știți cât de mult că apreciez, mă bucur că am 
avut parte de un vot unanim astăzi, nici nu se putea altfel pentru a recunoaște valoarea la 
ea acasă. Le spuneam și colegilor consilieri înainte de ședință că nimeni nu e profet în țara 
lui dar iată că uneori acolo unde talentul și valoarea sunt incontestabile, nu cred că acest 
proverb, această vorbă mai stă în picioare. Eu vă doresc multă sănătate de azi înainte, să 
ne încântați așa cum ați făcut-o și până acum prin poveștile pe care ni le rostiți din taragot și 
să dea Dumnezeu să mai avem asemenea valori pe care să le premiem în continuare. Incă 
o dată felicitări și multă sănătate vă doresc. 
 Dămian Dana: 
 Aș vrea și eu domnule președinte dacă se poate. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog doamna Dămian, poftiți. 
 Dămian Dana: 
 Domnule președinte, stimați colegi, eu vreau să vă spun că au trecut foarte mulți ani 
de când studenta Dana Dămian a avut ocazia fericită de a participa cu Ansamblul Folcloric 
”Parângul” al Institutului de Mine Petroșani, acompaniat de orchestra condusă de domnul 
Pera Bulz la un turneu internațional care spun eu a avut rezultate foarte bune pentru 
România și pentru județul Hunedoara. Deci ne cunoaștem de foarte mulți ani și mă bucur 
foarte mult că am acest prilej să  dau un vot și să am ocazia de asemenea să-l felicit pe 
domnul maestru Pera Bulz, să-i doresc multă sănătate și să-i doresc mulți ani de acum 
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înainte să ne încânte cu sunetele miraculoase pe care le scoate din taragotul domniei sale. 
Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă mulțumim doamna Dămian. Cred că dacă ne dorim nu mai contenim din laude la 
adresa celui mai proaspăt cetățean de onoare al județului Hunedoara așa că voi considera 
că noi cu toții, prin votul pe care l-am exprimat și prin cuvintele frumoase pe care le-am 
rostit, i-am adresat un omagiu binemeritat. Vă propun să continuăm dezbaterea ordinii de 
zi, rămâne în același registru al exprimării recunoștinței din partea Județului Hunedoara față 
de valori incontestabile, de data aceasta în domeniul sportiv. 
 
  

II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de  “EXCELENŢĂ”. 
 David Adrian:  
  Având în vedere activitatea remarcabilă în domeniul competiţional a elevilor Cosmin-
Petre Gîrleanu, Andreea-Eugenia Munteanu, Dorin Marian Broţei, Mihai-Alin Popa şi a 
sportivelor Ana-Maria Tănasie şi Patricia-Maria Vizitiu şi ţinând cont de meritele deosebite 
în activitatea didactică a profesorilor Mădălina-Ionela Susan şi Dan-Ştefan Marinescu, 
propunem să li se acorde acestora Diploma de Excelență, precum şi câte un premiu în 
cuantum de 1.000 lei, sumă ce se va aloca de la bugetul judeţului Hunedoara. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Joițoiu Cosmin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog dacă sunt intervenții. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
Diplome de  “EXCELENŢĂ”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de  
“EXCELENŢĂ”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 David Adrian Nicolae: 
 Invit laureații în mijlocul nostru pentru a le fi înmânate premiile în aplauzele noastre. 
 Gaita Doru: 
 Felicitări și pentru inițiativă și pentru cei care au fost premiați astăzi și această 
distincție ne onorează pe toți. De asemenea, pe domnul profesor Marinescu am avut 
onoarea să-l cunosc, am avut onoarea să fie profesor la elevi, este un formator de 
profesioniști, un formator de caracter și pentru toată echipa cu care a venit astăzi merită 
felicitat și aplaudat încă o dată. Ii mulțumim. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc domnule consilier. 
 Captari Ilie: 
 Mă numesc Captari Ilie, sunt antrenorul lui Cosmin Gîrleanu și cu această ocazie 
vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați aprobat premierea acestui sportiv deosebit, anul 
aceasta sper să reușească în continuare rezultate remarcabile pentru România. Vă 
mulțumesc și o zi bună. 
  David Adrian Nicolae: 
 Mulțumim și noi. 
 
 
 

III. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de 
consilier județean al domnului Bârea Vasile. 
   Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
   Ca urmare a înaintării de către domnul Bârea Vasile a demisiei din funcția de 
consilier județean, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.1921/2016 și în 
conformitate cu prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările 
și completările ulterioare, consiliul județean constată încetarea de drept a mandatului 
domniei sale, înainte de expirarea duratei normale, și declară vacant locul respectiv. Dacă 
sunt intervenții sau discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, înainte 
de a trece la vot, aș dori să îmi exprim un punct de vedere personal, aș vrea să remarc 
activitatea remarcabilă a consilierului Bârea Vasile, a domnului general Bârea Vasile și    
să-mi exprim regretul că a ales să părăsească înainte de expirarea mandatului acest organ. 
Ii doresc mult succes în continuare și îmi doresc ca pe viitor Consiliul Județean Hunedoara 
să aibă parte de consilieri de aceeași anvergură ca și domnul consilier Vasile Bârea. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de 
termen a mandatului de consilier județean al domnului Bârea Vasile, pe articole: 
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 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin, 
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa 
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian - și o abținere 
– Gaita Doru. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin, 
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa 
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian - și o abținere 
– Gaita Doru. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin, 
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa 
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian - și o abținere 
– Gaita Doru. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului Bârea Vasile, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, 
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Henți Iulian Cosmin, 
Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa 
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian - și o abținere 
– Gaita Doru. 
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IV. 

 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de 
consilier județean al domnului Coltescu Marin. 
   Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Domnul Coltescu Marin și-a dat demisia din Partidul Social Democrat.Instituția 
Prefectului – Județul Hunedoara ne-a comunicat Ordinul Prefectului Județului Hunedoara 
nr.71/2016 prin care se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara exercitat de domnul 
Coltescu Marin și se declară vacant mandatul de consilier județean în cauză.  
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de 
termen a mandatului de consilier județean al domnului Coltescu Marin, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului Coltescu Marin, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 
 

V. 
 

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean 
al doamnei Dimulescu Rodica. 
 David Adrian Nicolae: 
   Propunem validarea următorului supleant din lista de consilieri județeni ai Uniunii 
Social Liberale - doamna Dimulescu Rodica. 
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   Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Domnul consilier județean Oprișa Florin prezintă procesul-verbal al Comisiei de 
validare. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul  de hotărâre privind validarea mandatului 
de consilier județean al doamnei Dimulescu Rodica, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al doamnei Dimulescu Rodica, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 
 David Adrian Nicolae: 
 O invit pe doamna Dimulescu Rodica să depună jurământul. Rog asistența să se 
ridice în picioare. 
 Doamna consilier județean Dimulescu Rodica participă în continuare la ședință cu 
drept de vot, astfel că numărul consilierilor prezenți este de 30. 
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VI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnii Bârea Vasile și Dumitru 
Liviu Gabriel. 
 David Adrian Nicolae: 
   Doi membri ai ATOP nu mai îndeplinesc în prezent funcțiile care au determinat 
desemnarea lor ca membri ai autorității – domnul Bârea Vasile a demisionat din funcția de 
consilier județean, iar domnul Dumitru Liviu Gabriel a fost înlocuit din funcția de șef al 
Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Astfel, se propune constatarea pierderii de 
către cei doi a calității de membri ATOP și validarea noului șef al IPJ, domnul Zaharie 
Marcel, ca membru al acestei autorități. 
   Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii 
calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnii 
Bârea Vasile și Dumitru Liviu Gabriel, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 



13 | P a g e  

 

- Abțineri? 
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii calității de 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnii Bârea Vasile 
și Dumitru Liviu Gabriel, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier 
județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, organizată la nivelul 
județului  Hunedoara și validarea acestuia. 
 David Adrian Nicolae: 
   Deoarece domnul Bârea Vasile, odată cu demisia din funcția de consilier județean, a 
pierdut și calitatea de membru al ATOP,  consiliul județean trebuie să desemneze un alt 
consilier județean și să valideze calitatea sa de membru al autorității. 
   Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de de hotărâre privind desemnarea 
nominală a unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 
organizată la nivelul județului  Hunedoara și validarea acestuia, pe articole: 
 David Adrian Nicolae: 
 Articolul 1 se adoptă prin vot secret.Vă rog să faceți propuneri, pentru a fi înscrise în 
buletinele de vot. 
 Prip Ioan: 
 Il propun pe domnul consilier județean Toma Florian. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt, vă rog să treceți la completarea buletinelor 
de vot și apoi vom proceda la exercitarea votului secret. 
 După apelul nominal efectuat de domnul secretar Stefoni Sorin Dumitru și 
exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. 
 (după revenirea în sală a Comisiei de validare) 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog domnule Oprișa să dați citire procesului-verbal. 
 Oprișa Ioan Florin: 
 Au fost exprimate 30 voturi: 30 voturi valabile și 0 voturi nule; pentru Toma Florian au 
fost exprimate 27 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. 
 Astfel a fost adoptat articolul 1. 
 (Domnul Rus Ioan a ieșit din sala de ședință și lipsește temporar, astfel că numărul 
consilierilor județeni prezenți în sala de ședință este de 29) 
 Se supune la vot art.2 cu vot deschis: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Se supune la vot art.3 cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Se supune la vot art.4 cu vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 

 
VIII. 

 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala Județului 
Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
județean. 
 David Adrian Nicolae: 
  Prin această asociere, Consiliul Județean Hunedoara dorește să contribuie la 
finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea acțiunii „Ziua Veteranului de 
Război” – 29 aprilie 2016 cu suma de 80.000 lei, urmând ca decontarea acțiunii să se facă 
în condițiile legii, pe baza documentelor justificative. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război 
– filiala Județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de 
interes public județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.2: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 

Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala 
Județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes 
public județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
 (Domnul Rus Ioan a revenit în sala de ședință, astfel că numărul consilierilor județeni 
prezenți în sală este de 30) 
 David Adrian Nicolae: 
 Inainte de a trece la următorul punct o să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte al 
Asociației Veteranilor de Război – filiala Județului Hunedoara pentru a ne adresa un cuvânt 
din partea asociației. 
  Lozneanu Nicolae: 
 Onorați consilieri județeni, domnule președinte al consiliului județean, vă mulțumesc 
pentru invitația de a participa la această ședință a consiliului județean în care s-a propus și 
s-a aprobat ajutorarea veteranilor de război din județul nostru în al patrulea an consecutiv 
de Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită în fiecare an la 29 aprilie. Doresc să vă informez 
că acum 3 ani în județul nostru erau 404 veterani de război și 2700 văduve de veterani de 
război. In prezent mai avem 200 de veterani de război și peste 2000 de văduve de veterani 
de război. Cei mai tineri aflați în viață au acum 93 de ani din care 60 de veterani de război 
au vârsta de 93 de ani, 53 au 94 de ani, 41 au 95 de ani, 22 au 96 de ani, 20 au 97 de ani, 
trei veterani 99 de ani și un veteran 100 ani care i-a împlinit pe data de 2 ianuarie 2016. Vă 
spun cu toată amărăciunea că veteranii de război primesc o indemnizație de numai 92 lei, 
iar cei cu decorații de front primesc 268 lei, în vreme ce în unele țări europene, indemnizația 
unui veteran este între 500 și 10.000 mii euro. Exemplu am să dau Franța între 5000 și 
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8000 euro, Germania între 4000 la 8000 euro pe lună, Croația 4500 de euro, în Bulgaria – 
vecina noastră – între 500 și 1200 euro. Având în vedere grija dumneavoastră acordată 
veteranilor de război care se simt onorați, în numele Biroului executiv, vă adresez cele mai 
calde mulțumiri și toată gratitudinea lor. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Si eu vă mulțumesc domnule vicepreședinte Lozneanu, e un mod spunem noi cât se 
poate de umil în care ne prezentăm față de dumneavoastră, față de cei care au luptat pe 
front pentru libertatea și pentru demnitatea noastră. E puțin ceea ce putem să facem dar ne 
bucurăm că în fiecare an aducem un omagiu celor care merită acest lucru. Vă propun să 
continuăm ordinea de zi cu punctul 9. 
 
 

IX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2015, ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2016. 
 David Adrian Nicolae: 
   In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, 
în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare.  
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  
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al anului 2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în 
bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2016, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2016, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale. 
 David Adrian Nicolae: 
  Se propune acordarea unui număr de 26 licențe speciale pentru transportul 
salariaților unor societăți comerciale din județ. 
   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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dacă sunt intervenții, discuții? 
 Pleșcan Dorina: 
 Domnule președinte, vă rog să consemnați, nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 S-a consemnat doamna consilier. Poftiți domnul Staier. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Aș dori să fac o întrebare legat de atribuirea acestor trasee; am văzut în machetă că 
o societate solicită atribuirea acestor licențe de traseu pentru curse speciale pentru salariați 
dau un exemplu Tirius Trans Deva-Simeria, Hunedoara-Deva și solicită Macon-ul. Macon 
nu are întreprindere în Deva, nici în Hunedoara, nu știu de ce nu-i obligăm pe oameni Deva 
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sau Simeria-Bârcea Mare sau Deva-Bârcea unde este locația, întreprinderea, pentru că 
aceste curse speciale sunt exact pe traseul clasic pe care consiliul județean l-a licitat pentru 
firmele care fac transportul regulat de călători. Asta e o întrebare. 
 David Adrian Nicolae: 
 Nu aveți o machetă a traseului pentru că nu înseamnă că dacă pleacă din Deva sau 
pleacă din Hunedoara cursele firma respectivă trebuie să aibă sediul sau punct de lucru 
aici, Macon are sediul știm cu toții unde-l are dar cei care sunt angajați pleacă din Deva sau 
Hunedoara spre Macon. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Da spre Macon, dar traseul este trecut așa Deva-Simeria este un traseu și alt traseu 
este Hunedoara-Deva. 
 David Adrian Nicolae: 
 Eu am solicitat și o să-i dau cuvântul și doamnei șef de serviciu ca să ne expună un 
punct de vedere mai clar, am solicitat de fiecare dată când avem pe ordinea de zi așa ceva 
să avem traseul, orarul să știm exact ce aprobăm. 
  Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte, dacă se va continua în acest fel cu abordările... 
 David Adrian Nicolae: 
 Stiu ce vreți să spuneți. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 ...ajungem ca și la Petroșani – Petrila. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dar la Petroșani-Petrila știți că nu din cauza noastră s-a întâmplat ceea ce s-a 
întâmplat. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Putem discuta la diverse dacă doriți. 
 David Adrian Nicolae: 
 Da și eu sunt de acord cu asta. Doamna șef de serviciu vă rog să ne expuneți 
punctul de vedere. 
 Marian Delina: 
 Ei nu au alte stații, în Deva nu au alte stații. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dar ați pus la anexă așa cum am solicitat sunt lizibile toate, există vreun dubiu din 
partea dumneavoastră domnule consilier sau din partea cuiva există vreun dubiu că nu sunt 
trasee clar, nu sunt în conformitate cu solicitările legislative? Că nu aș vrea să votăm ceva 
ce nu e clar; din punctul meu de vedere lucrurile sunt clare. Există această problemă a 
curselor speciale care se pot suprapune dacă nu efectuăm cu rigurozitate acțiunile de 
control se pot suprapune peste cursele regulate dar atâta vreme cât orarele sunt 
respectate, cât stațiile sunt respectate nu văd - și noi efectuăm acțiuni regulate de control – 
nu văd cum am putea să scăpăm de sub control aceste acțiuni. Așa că dacă nu mai sunt 
alte intervenții, să trecem la vot. 
 (Având în vedere că doamna consilier județean Pleșcan Dorina nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate este de 29) 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe 
articole: 
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 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica 
Raul, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian și o abținere -  
Staier Ioan Dumitru. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica 
Raul, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian și o abținere -  
Staier Ioan Dumitru. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat cu 28 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica 
Raul, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian și o abținere -  
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, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

   S-a aprobat cu 28 voturi pentru: David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica 
Raul, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian și o abținere -  
Staier Ioan Dumitru. 
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XI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții din cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063. 
 David Adrian Nicolae: 
   Actualizarea acestor devize se impune ca urmare a modificării valorii TVA de la 24% 
la 20%, după aplicarea noului Cod fiscal, începând cu data de 01.01.2016. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Dacă sunt intervenții? 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru unele obiective de investiții din cadrul Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
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 Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții din cadrul Proiectului ”Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe ansamblu:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru - David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus 
Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Zvîncă Adrian 
-  și un vot împotrivă – Tolaș Liliana. 
 

 
XII. 

 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe 
picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 687. 
 David Adrian Nicolae: 
  Se propune valorificarea, prin vânzare, a unui volum brut de 1027 mc masă 
lemnoasă pe picior, existentă pe zona de siguranță a drumului județean DJ 687, prețurile de 
pornire la licitație fiind cele transmise de Ocolul Silvic Simeria prin actul de punere în valoare 
nr.921546/2016. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este vorba de drumul județean dintre Hunedoara și Călan, știm că am mai luat o 
hotărâre în acest sens și anul trecut, dar atunci nu se referea la o cantitate atât de 
semnificativă de masă lemnoasă, cred că se impune să renunțăm la toți copacii din zona de 
protecție a drumului deoarece sunt un real pericol pentru cei care circulă pe acest tronson 
de drum, sunt foarte bătrâni arborii și nu au fost puține situațiile în care crengi sau chiar 
trunchiuri au căzut pe carosabil și au provocat incidente neplăcute. Dacă mai sunt alte 
discuții pe marginea subiectului? 
 Gaita Doru: 
 Da, o singură observație: sunt convins că s-au luat măsuri de siguranță a circulației 
dar având în vedere denivelările care sunt și periculozitatea circulației pe această zonă, aș 
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dori să fie luate deosebite măsuri pentru fluența circulației în zonă în momentul în care se 
lucrează aici. 
 David Adrian Nicolae: 
 O să luăm toate măsurile și chiar o să vă rog să verificăm împreună atunci când se 
întreprind lucrări în acest sens. 
 Gaita Doru: 
 Mulțumesc. Este un traseu periculos. 
 David Adrian Nicolae: 
 Este, cu siguranță. Mulțumesc domnule Gaita. 
  Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 687, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita 
Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus 
Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen,  Zvîncă Adrian 
- și un vot împotrivă – Tolaș Liliana. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase 
pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 687, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
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XIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Reparații capitale rezervor de 
apă 150 mc și  stație de tratare apă la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad. 
 David Adrian Nicolae: 
   Documentația prevede reabilitarea rezervorului de apă existent, cât și curățarea lui și 
schimbarea instalațiilor aferente acestuia. Printre instalațiile noi se propune realizarea unei 
stații de tratare a apei ce va fi direcționată spre consumatorii finali. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Reparații 
capitale rezervor de apă 150 mc și  stație de tratare apă la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
din Brad, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Reparații capitale rezervor de 
apă 150 mc și  stație de tratare apă la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
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XIV. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara. 
 David Adrian Nicolae: 
  Se are în vedere scoaterea din funcțiune,  în vederea casării și valorificării,  a unor 
mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, aflate în administrarea 
Sanatoriului  Brad și însușirea documentației cadastrale de primă înscriere  pentru 
obiectivul  Imobil  Baia Sărată Deva, întocmită de  către SC GIS TOPOCAD SRL Alba Iulia. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Art.5: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind retragerea Judeţului Hunedoara, din 
calitatea de membru asociat în Asociaţia „Fotbal Club Autobergamo” Deva. 
 David Adrian Nicolae: 
 O să solicit punctul de vedere al comisiilor de specialitate, după care o să adresez 
câteva cuvinte în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre și a următoarelor două 
care sunt similare. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Am luat această decizie de a vă supune aprobării retragerea noastră din calitatea de 
membru al cluburilor sportive în care suntem asociați dintr-un motiv cât se poate clar – nu 
avem o legislație completă în privința susținerii sportului de performanță de către consiliile 
județene, este mult mai bine pronunțată legislația în cazul în care un consiliu local dorește 
să finanțeze un club sportiv de pe raza localității însă avem exemple în întreaga țară în care 
consilii județene mă rog consilieri județeni, executiv, fie din legislativ fie din aparatul tehnic 
au fost puși sub acuzare și condamnați pentru, zic eu, că datorită unor prevederi legislative 
incomplete. Asta nu înseamnă că vă propun ca această instituție să nu mai susțină sportul 
în județul Hunedoara pentru că avem posibilitatea ca în fiecare an să acordăm finanțări 
nerambursabile în baza Legii nr.350 și astfel trimitem pe toată lumea într-o competiție 
pentru obținerea acestor finanțări fie că vorbim de fotbal, fie că vorbim de judo, fie că 
vorbim de tenis sau de karate, toată lumea poate să meargă într-un concurs de proiecte 
pentru a obține finanțare din partea consiliului județean. Deci este o schimbare a filosofiei, 
vă propun o schimbare a filosofiei, a formei prin care consiliul județean susține sportul în 
Hunedoara, niciodată nu o să vă propun atâta vreme cât o să conduc această instituție 
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renunțarea la această formă de ajutor așa cum greșit s-a speculat în presă de către o 
anumită parte a politicienilor dar o pun pe seama declanșării unui an electoral destul de 
lung și oricum cred că așa înțeleg unii să-și facă publicitate. Dacă sunt alte intervenții, vă 
rog. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea Judeţului 
Hunedoara, din calitatea de membru asociat în Asociaţia „Fotbal Club Autobergamo” Deva, 
pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
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Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea Judeţului Hunedoara, din 
calitatea de membru asociat în Asociaţia „Fotbal Club Autobergamo” Deva, pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 
 

XVI. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea renunţării la calitatea de membru 
asociat a Judeţului Hunedoara în Asociaţia „Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara”. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 E aceeași situație ca și la proiectul anterior, dacă mai sunt intervenții? 
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  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea renunţării la 
calitatea de membru asociat a Judeţului Hunedoara în Asociaţia „Clubul Sportiv Fotbal Club 
Hunedoara”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 28 voturi pentru - David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, 
Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian, un vot împotrivă – Morar 
Nicolae Simion și o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
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Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea renunţării la calitatea de 
membru asociat a Judeţului Hunedoara în Asociaţia „Clubul Sportiv Fotbal Club 
Hunedoara”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 
 

XVII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Judeţului Hunedoara, 
prin Consiliul Judeţean Hunedoara din Acordul de Asociere cu Federaţia Română de Judo 
şi Sport Club Municipal Deva. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii 
Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara din Acordul de Asociere cu 
Federaţia Română de Judo şi Sport Club Municipal Deva, pe articole: 
 Art.1: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Judeţului 
Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara din Acordul de Asociere cu Federaţia 
Română de Judo şi Sport Club Municipal Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian - și 
o abținere – Cărăguț Vasile. 
 (Doamna Dămian Dana a ieșit din sala de ședință, astfel că numărul consilierilor 
prezenți este de 29). 
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XVIII. 

 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru 
funcționarea Parcului de Afaceri Simeria. 
 David Adrian Nicolae: 
  Se propune modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate 
închirierii în clădirile şi platformele expoziţionale, cât și aprobarea unor documente cadru 
(modele ale contractelor de închiriere;  angajamente;  ROF Parc de Afaceri). 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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. 
   Domnul consilier judeţean Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Joițoiu Cosmin: 
 Să se noteze că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc, s-a consemnat. 
 (Având în vedere că domnul consilier județean Joițoiu Cosmin nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate este de 28) 
    Nefiind alte intervenții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor 
măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan 
Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
  S-a aprobat cu 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică,  Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan 
Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică,  Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan 
Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru – David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, Stănescu 
Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan 
Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru 
funcționarea Parcului de Afaceri Simeria, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru -  David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, 
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Cărăguț Vasile, Cristescu Costică, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, 
Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian.  
 
 (Doamna Dămian Dana a revenit în sala de ședință, astfel că numărul consilierilor 
județeni prezenți este de 30.) 
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XIX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivul ”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu”. 
 David Adrian Nicolae: 
   O chestiune pur tehnică: valoarea totală supusă acum aprobării este identică cu cea 
anterioară, efectuându-se doar o modificare în cadrul Capitolului 3. ”Cheltuieli pentru 
proiectare și asistență tehnică”, între subcapitolele 3.1., 3.2. și 3.5., modificare necesară 
pentru solicitarea autorizației de construire. Mai exact cel care a conceput devizul nu a 
calculat corect suma necesară pentru obținerea autorizației de construcție și acum e 
necesară modificarea întregului deviz. Deci nu se suplimentează sume, nu se taie sume ci 
doar este o modificare între subcapitole. 
   Domnul consilier judeţean Oprișa 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 Botici Ovidiu 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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Cazan Agripina: 
 Domnule președinte, rog să se consemneze că nu votez la acest punct. 
 David Adrian Nicolae: 
 Mulțumesc doamna Cazan, s-a consemnat. Alte intervenții? 
 (Având în vedere că doamna consilier județean Cazan Agripina nu participă la vot, 
numărul voturilor exprimate este de 29) 
  Nefiind intervenții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru obiectivul ”Extindere canalizare la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru -  David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, 
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian.  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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  S-a aprobat cu 29 voturi pentru -  David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, 
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, 
Cristescu Costică, Dimulescu Rodica, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian.  
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru -  David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, 
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian.  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivul ”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu”, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 29 voturi pentru -  David Adrian Nicolae, Gligor Dorin Oliviu, 
Stănescu Vetuța, Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cărăguț Vasile, 
Cristescu Costică, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian 
Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, 
Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rus Ioan, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,  Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana și Zvîncă Adrian.  
 
 

XX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării voluntare a 
SC ADMISERV HUNEDOARA SRL. 
 David Adrian Nicolae: 
  Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea de către Consiliul Județean 
Hunedoara în calitate de reprezentant al asociatului unic Județul Hunedoara, a dizolvării și 
lichidării SC ADMISERV HUNEDOARA SRL, o societate comercială înființată în anul 2013 
dar care nu a mai desfășurat activități comerciale din anul 2014. Societatea nu 
înregistrează niciun fel de datorii și prin dizolvarea și lichidarea voluntară cf art.235 din 
Legea nr.31/1990 radierea la Registrul Comerțului se face fără a mai fi numit vreun 
lichidator.  
   Domnul consilier judeţean Oprișa Florin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 



37 | P a g e  

 

   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 Joițoiu Cosmin  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 David Adrian Nicolae: 
 Avem un articol 1 cu două aliniate - unul este cu vot deschis și unul cu vot secret, în 
art.2 alin.2  împuternicim un consilier județean pentru a semna hotărârea SC ADMISERV 
HUNEDOARA SRL de dizolvare și lichidare, dar până atunci dacă sunt intervenții vă rog. 
Stiți că noi am înființat tot în acest legislativ această societate, atunci când se punea 
problema să se renunțe la anumite posturi contractuale dar nu a produs efecte să spunem 
semnificative și dorim să lichidăm ceva ce oricum nu funcționează. Vă propun să trecem la 
vot. 
  Se supune la vot, prin vot deschis art.1 alin. 1 al proiectului de hotărâre privind 
aprobarea dizolvării și lichidării voluntare a SC ADMISERV HUNEDOARA SRL: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 
 David Adrian Nicolae: 
 Pentru votul secret vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui consilier 
județean să semneze hotărârea AGA; fac eu o propunere dacă-mi permiteți – domnul 
consilier Toma Florian. Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să treceți la completarea 
buletinelor de vot și apoi vom proceda la exercitarea votului secret. 
 După apelul nominal efectuat de domnul secretar Stefoni Sorin Dumitru și 
exercitarea votului secret, Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. 
 (după revenirea în sală a Comisiei de validare) 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă rog domnule Oprișa să dați citire procesului-verbal. 
 Oprișa Ioan Florin: 
 Au fost exprimate 30 voturi: 29 voturi valabile și 1 vot nul; pentru Toma Florian au 
fost exprimate 29 voturi pentru. 
 Astfel a fost adoptat articolul 1 alin.2. 
  Se supune la vot, prin vot deschis art.2 al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
dizolvării și lichidării voluntare a SC ADMISERV HUNEDOARA SRL: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Se supune la vot, prin vot deschis art.3 al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
dizolvării și lichidării voluntare a SC ADMISERV HUNEDOARA SRL: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Se supune la vot, prin vot deschis art.4 al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
dizolvării și lichidării voluntare a SC ADMISERV HUNEDOARA SRL: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 
 

 David Adrian Nicolae: 
 Doamnelor și domnilor, am epuizat ordinea de zi pe care ați propus-o și cu care ați 
fost de acord, dacă la diverse dorește să se înscrie cineva la cuvânt? 

Ivănuș Nicolae: 
 Domnule președinte, stimați colegi, aș avea două probleme: o dată vizavi de 
memoriul justificativ care l-am făcut săptămâna trecută, am văzut că ați făcut adresă către 
A.N.R.S.C. pentru a cere un punct de vedere vizavi de apa meteorică. Consider, nu știu 
dacă era cazul pentru că  conform legii de alimentare cu apă era o prevedere de articol și 
intră în responsabilitatea autorităților locale, cred că se putea schimba regulamentul, dar 
este bine să așteptăm atunci și punctul de vedere al A.N.R.S.C.-ului,  o să verificăm și noi 
ce se poate face. A doua problemă – vreau să ridic situația celor 16 familii de la intrarea în 
municipiul Petroșani care erau alimentați cu apă potabilă de la captarea de la fosta mină 
Dâlja care astăzi nu au apă potabilă. Am mai discutat cu dumneavoastră acest subiect și 
știu că la ora asta nu e rezolvat și știu că Apa Serv ar fi trebuit să facă contract cu ei și să le 
asigure acest serviciu. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Vă pot răspunde în ce ordine doriți, hai să începem cu ce e mai urgent cu cele 16 
familii din zona Peștera Bolii, care nu aveau până săptămâna trecută alimentare cu apă; 
chiar vineri am făcut o verificare în acest sens, din aceste familii au mai rămas cred că doar 
4 gospodării care din motive tehnice nu pot fi alimentate în acest moment cu apă potabilă. 
Prin eforturile făcute de către noi ca și autoritate supraveghetoare a Apa Serv, eforturile 
făcute de Apa Serv și totodată de cei de la Societatea Națională de Închideri de Mine Valea 
Jiului cărora doresc să le mulțumesc în mod deosebit și eforturile făcute de către Primăria 
municipiului Petroșani am reușit să alimentăm cu apă potabilă aceste familii de la marginea 
municipiului Petroșani. Deci eu știu că a început alimentarea cu apă, au avut o problemă 
tehnică, s-a sistat pentru circa 48 ore după care alimentarea cu apă a revenit, cel puțin 
acesta este raportul pe care l-am primit eu. 

Ivănuș Nicolae: 
Deci am fost sunat chiar în timpul votului acum, să se urmărească. 

 David Adrian Nicolae: 
 Considerați că o să verificăm din nou, din câte am înțeles pentru că s-au derulat o 
serie de proceduri tehnice, haideți să spunem că suntem în faza de probe tehnologice, ceea 
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ce este mai important este că acești oameni vor avea apă și că toate solicitările lor au fost 
ascultate și cât de repede s-a putut – tehnic vorbind- acest lucru s-a realizat. 
 In ceea ce privește memoriul pe care l-ați făcut sau propunerea pe care 
dumneavoastră ați făcut-o cu privire la apa meteorică, aș vrea să dezvoltăm puțin subiectul 
pentru cei care nu sunt familiarizați, în Valea Jiului cel puțin fiecare abonat, persoană fizică, 
suportă 1 metru cub apă meteorică pe lună în factura sa la apă potabilă și apă uzată. S-a 
ridicat această propunere ca oamenii să nu mai plătească apa meteorică și să fie suportată 
din alte resurse. Alte resurse înseamnă bugetul județului Hunedoara, bugetul municipiilor și 
orașelor și al comunelor pentru că dacă vom face această modificare nu o vom face numai 
la Apa Serv ci și la Apa Prod pentru că toți hunedorenii merită un tratament egal din acest 
punct de vedere și din toate punctele de vedere. Am solicitat un punct de vedere la 
A.N.R.S.C. pentru că este o autoritate națională care veghează la desfășurarea acestor 
tipuri de activități, am solicitat un răspuns cu celeritate, așa că probabil pentru luna martie 
vom avea un punct de vedere și ceea ce mă interesează pe mine în mod deosebit și cred 
că pe fiecare dintre noi trebuie să ne intereseze este cum se calculează  acest metru cub, 
cum s-a ajuns la acest paușal de 1 mc. pentru fiecare persoană fizică pentru că în realitate 
deși s-au vehiculat tot felul de procentaje și de sume care sunt plătite în fiecare an, în 
fiecare lună de către abonații Apa Serv și Apa Prod pentru această apă meteorică, în 
realitate veniturile Apa Serv cel puțin pentru anul 2015 din această defalcare ar fi undeva la 
400 mii lei, deci nu e 10% nici măcar 5% dar... 

Ivănuș Nicolae: 
 Domnule președinte... 
 David Adrian Nicolae: 
 Numai o secundă, domnule consilier, doamnelor și domnilor, orice ajutor pe care 
putem să-l dăm oamenilor, hunedorenilor este unul binevenit, dar pentru asta am solicitat 
ca toată lumea, toate instituțiile care pot fi implicate să fie informate să luăm o decizie în 
cunoștință de cauză. 

Ivănuș Nicolae: 
 Deci domnule președinte, eu memoriul justificativ îl propuneam pentru toți angajații 
casnici, deci numai pentru abonații casnici de pe raza județului de la cei doi operatori.  
 David Adrian Nicolae: 
 Așa am și spus persoane fizice. 

Ivănuș Nicolae: 
  Problema este alta, vizavi de bugetul sau susținerea bugetară eu consider că cei doi 
operatori, fără contribuția acționarilor, pot susține acest efort, dar pentru populație este 
aproximativ 10% reducerea care contează, deci luând media pe persoană de 3,5 metri cubi 
consumul și e chiar dovada de luna trecută, luna trecută când am aprobat bugetul chiar 
susțineam că veniturile sunt subdimensionate la Apa Serv cu creșterea de preț de 42% de 
anul trecut, dar consider că se poate face prin regulamentul de alimentare apă și canalizare 
de la cei doi operatori, care să fie avizate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în cele 
două regiuni, se poate face acest gest. Vă mulțumesc. 
 David Adrian Nicolae: 
 Si eu vă mulțumesc și așa cum vă spuneam propun să prorogăm această discuție 
pentru luna martie atunci când vom avea un răspuns din partea autorităților centrale. Dacă 
sunt alte subiecte pe care doriți să le abordăm astăzi? Doamna Pleșcan doriți să luați 
cuvântul? 
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 Pleșcan Dorina: 
 Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să știți că apa din Valea Jiului nu are 
culoare politică, noi cei care reprezentăm cetățenii din județul Hunedoara și din Valea Jiului 
am dori să le răspundem solicitărilor și doresc ca în viitorul cel mai apropiat sau în cel mai 
scurt timp această poveste cu apa, această problemă destul de gravă zic eu  pentru Valea 
Jiului la momentul acesta să fie finalizată. 
 David Adrian Nicolae: 
 Care problemă gravă? Cred că nu ați fost atentă la ce am discutat înainte cu domnul 
Ivănuș. 
 Pleșcan Dorina: 
 La cele două societăți – atât Apa Serv, cât și Apa Prod, bugetul a fost mult mai mare 
față de anii precedenți... 
 David Adrian Nicolae: 
 Doamnă nu e subiect de discuție bugetul celor două societăți deci vă rog să fiți 
atentă atunci când discutăm. 
 Pleșcan Dorina: 
 Această situație din Valea Jiului în ce privește apa să se transforme într-un proiect în 
consiliul județean și noi ca și consilieri județeni să fim de acord cu cetățenii din Valea Jiului 
care ne-au trimis în Consiliul Județean Hunedoara. Vă mulțumesc.  
 David Adrian Nicolae: 
 Da, deci eu v-aș ruga doar să fiți atenți atunci când abordăm subiecte în plenul 
consiliului județean, nu e necesar să repetăm, fiecare pe rând, o concluzie la care deja s-a 
achiesat în mod unanim, dar e și ăsta un mod de lucru, nu vreau să intrăm într-o polemică.  
 Eu în încheierea lucrărilor noastre de astăzi, aș dori să vă urez doamnelor și 
domnișoarelor un început de primăvară cât se poate de frumos, ”La Mulți Ani!” cu ocazia 
Zilei internaționale a femeii din data de 8 martie, iar cu dumneavoastră, doamnelor și 
domnilor consilieri ne vom revedea la finalul acestei luni. O zi bună tuturor. 
 
 
 
 
            PREȘEDINTE,     SECRETAR AL JUDETULUI, 
        Adrian Nicolae David                                                   Dumitru Sorin Stefoni 


