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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 29 ianuarie 2015 
 
 
 

    La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu – vicepreședinte al 
Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu 
Laurențiu, Cazan Agripina, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian 
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, 
Hirghiduși Ioan, Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa 
Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail 
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, 
Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana – consilieri județeni; 
Stefoni Dumitru Sorin – director executiv DAPL pentru secretarul județului. 
  Lipsesc domnii consilieri județeni Costa Cosmin Cristian și 
Zvîncă Adrian, Moloț Mircea Ioan și Balint Tiberiu Ioan – președinte, 
respectiv vicepreședinte suspendat.  
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
  Sedința este condusă de domnul vicepreședinte Gligor Dorin 
Oliviu. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
   Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
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    Intrucât sunt prezenţi un număr de 28 consilieri, potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al şedinţei  
anterioare, care a avut loc în data de 9 ianuarie 2015, şi să solicitaţi 
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în 
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.  
  Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, se 
supune la vot:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 

x 
 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost ea publicată: 

1.         Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire 
la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului 
județean pe anul 2014. 

2.         Informare cu privire la programul de acțiuni în domeniul relațiilor 
externe al Consiliului Județean Hunedoara, desfășurat în anul 2014. 

3.         Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Cărăguț Vasile. 

4.         Proiect de hotărâre pentru modificarea art.63 din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2008. 

5.         Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier județean 
care să îndeplinească temporar atribuțiile unui vicepreședinte al 
Consiliului Județean Hunedoara. 

6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2015. 

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

8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
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9.         Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în 
condițiile Legii nr.350/2005. 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa 
verde de pe pajiști pentru anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și 
tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de 
Gestionare a Deșeurilor revizuit pentru Județul Hunedoara. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități 
juridice de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean 
de Urgență Deva în justiție. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea și mandatarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor de la SC Apaserv Valea Jiului SA Petroșani 
în vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și 
reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție. 

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

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 

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

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

I. 
    Se prezintă raportul președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 
hotărârilor consiliului județean pe anul 2014. 
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  Gligor Dorin Oliviu: 
  Acest raport a fost introdus pe ordinea de zi – așa cum cere 
legea – în prima lună a anului. Dacă sunt observații? Nu sunt. Mulțumesc! 

II. 
    Se prezintă informarea cu privire la programul de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara, desfășurat în 
anul 2014. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Ați avut și acest material la comisiile de specialitate. Dacă sunt 
observații? Nu sunt. Vă mulțumesc! 
 
 
 

III. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului 
de consilier județean al domnului Cărăguț Vasile, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Am inițiat acest proiect de hotărâre pornind de la faptul că, încă 
de la jumătatea anului precedent, avem un mandat de consilier județean 
vacant. Iar, odată  cu preluarea atribuțiilor președintelui, am spus că în 
prima ședință ordinară vom valida un nou mandat. Si asta le recomand 
administrațiilor publice hunedorene: să respecte drepturile celor aleși și 
trimiși ca reprezentanți în consiliile locale și la noi în consiliul județean de 
către alegătorii lor. 
                  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   



5 
 

    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Domnul consilier Oprișa Ioan Florin prezintă procesul verbal al 
comisiei de validare. 
  Nefiind nici un fel de intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Cărăguț Vasile: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Cărăguț Vasile, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotătâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
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  Are loc depunerea și semnarea jurământului de către domnul 
consilier județean Cărăguț Vasile, care va participa în continuare la ședință 
cu drept de vot. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Odată cu validarea mandatului domnului Cărăguț Vasile, 
suntem prezenți la ședință 29 de consilieri județeni. 

IV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea art.63 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.137/2008, precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Despre ce este vorba? Propunerea de modificare a 
Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean asupra 
votului secret prevede ca, de acum înainte exprimarea acestuia să se facă 
prin aplicarea unei ștampile, pentru a elimina orice suspiciune privind 
existența unor imixtiuni. Din punctul meu de vedere, asta pune în valoare 
totală dreptul liber al fiecărui consilier județean de a-și exprima opțiunea 
prin vot secret. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind nici un fel de intervenții în legătură cu acest punct, se 
upune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea art.63 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.137/2008: 
    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). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea art.63 
din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.137/2008, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotătâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
  Gaita Doru: 
  Aș dori să fac o scurtă intervenție. Am votat acest proiect de 
hotărâre, toată lumea a fost de acord cu el și proiectul a fost adoptat. Vreau 
doar să pun o întrebare. A fost vreodată vreo problemă, vreo inadvertență 
cândva cu vechiul sistem? S-a constatat așa ceva și de aceea am 
modificat acum modalitatea de vot? 
  Gligor Dorin Oliviu: 
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  Nu, domnule consilier. Dar votul prin însemnarea cu pixul – 
dumneavoastră știți foarte bine, din experiența consiliilor locale și a 
consiliui județean – poate îndemna la anumite semne distinctive. Votul cu 
ștampilă devine unul fără echivoc, despre asta este vorba. Vă mulțumesc 
pentru faptul că ați aprobat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de 
voturi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Gaita. 
 

V. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind delegarea unui 
consilier județean care să îndeplinească temporar atribuțiile unui 
vicepreședinte al Consiliului Judțean Hunedoara, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Întrucât una din funcțiile de vicepreședinte al Consiliului 
Județean Hunedoara este temporar vacantă, vă rog să faceți propuneri 
pentru desemnarea prin vot secret a unui consilier județean care să 
îndeplinească temporar atribuțiile acestei funcții! 
  Prip Ioan: 
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  Propunerea PNL Hunedoara privind delegarea unui consilier 
județean care să îndeplinească temporar atribuțiile unui vicepreședinte al 
Consiliului Județean Hunedoara, este domnul consilier Adrian David. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Vă mulțumesc! Vă rog să consemnați această propunere! 
  Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă propun să 
facem o pauză, timp în care să poată fi completate buletinele de vot. 
  Rus Ioan: 
  Inainte de asta, am eu ceva de comentat. Soluția aleasă, cea 
de a desemna un vicepreședinte interimar este una total nefericită pentru 
acest consiliu județean. Trebuia schimbat vicepreședintele Balint și pus 
acest consilier drept vicepreședinte cu atribuții integrale. Pentru că ne 
trezim în situația de a avea președinte interimar, vicepreședinte interimar; 
întreaga conducere a consiliului județean este interimară. Diferența de 
abordare a problemelor între un interimar și un titular este foarte mare și, 
de aceea, noi nu suntem de acord cu această soluție. Vreau să vă spun că, 
dacă această hotătâre trece și veți stabili un vicepreședinte interimar, eu 
am să propun colegilor mei consilieri din consiliul județean să nu mai votăm 
nici un proiect de hotărâre, până în momentul în care se vor stabili titularii 
și se elimină cel puțin un interimar. Se putea foarte bine, să schimbăm 
vicepreședintele și să-l numim pe domnul David vicepreședinte titular. Era 
o soluție corectă, legală și cinstită. Asta, în schimb, este un fel de frecție la 
un picior de lemn. Noi nu suntem de acord și nu vom vota acest proiect de 
hotărâre. Vă mulțumesc! 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  In concluzie, faceți ceea ce este normal să faceți! Adică faceți 
ceea ce sugerați altora! Propuneți demiterea președintelui suspendat, a 
vicepreședintelui suspendat, inițiați un proiect de hotărâre. Chiar aveați 
timp să o faceți și acum se supunea la vot. 
  Rus Ioan: 
  Majoritatea este cea care trebuie să o facă, nu noi. Voi sunteți 
responsabili de acest lucru și trebuia să luați măsurile legale, corecte și 
cinstite pentru a se putea conduce acest consiliu județean. O să ajungem 
în niște situații grave! Si așa suntem blamați peste tot în județ și în țară 
pentru corupția de aici, iar noi continuăm cu situațiile acestea incerte și 
neclare în conducerea consiliului județean. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
   Domnule Rus, v-aș ruga să nu induceți confuzie prin termenii 
de exprimare utilizați de dumneavoastră! Una este suspiciunea de corupție 
și altceva este interimatul. Sunt două noțiuni absolut distincte și, dacă doriți 
o garanție, eu v-o dau astăzi. Ele se exclud reciproc. Pentru situația 
suspendărilor - și mă uit bine în toată sala – cred că nimeni de aici nu este 
vinovat. 
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  Rus Ioan: 
  Si mai am ceva de comentat, mai există aici un aspect de 
sesizat. Domnul David este venit în PNL prin acea ordonanță de urgență a 
traseismului politic. După cum o auzeam zilele trecute pe doamna Elena 
Gorghiu, amenința că acești oameni își vor pierde mandatul. Ce facem 
peste o lună de zile? Alegem altul? 
 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Sigur, viața este dinamică, dar cred că mergem mult prea 
departe. Cred că nici dumneavoastră, atunci când ați promovat un proiect 
politic în urmă cu doi-trei ani de zile, nu v-ați gândit că multe lucruri se vor 
schimba. Dar ele se vor schimba, în primul rând pentru însănătoșire. Si 
pentru că ați vorbit despre domnul David, dacă mă întrebați pe mine, eu am 
încredere în colegul nostru. 
  Rus Ioan: 
  Nu am vorbit nimic despre domnul David; îl consider și eu un 
om cinstit, corect și – mai ales – competent. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Mulțumesc! Pauză! 
  In timpul pauzei se completează buletinele de vot pentru 
desemnarea unui consilier județean care să îndeplinească temporar 
atribuțiile specifice unei funcții de vicepreședinte al Consiliului Județean 
Hunedoara și se aplică ștampila de control. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Domnilor colegi, vă invit pe toți la locurile dumneavoastră, 
pentru a organiza procesul de vot! Buletinele de vot s-au redactat. Domnul 
director Stefoni Sorin vă va prezenta procedura de vot, după care vom 
trece la exercitarea votului secret. Apoi vom aștepta numărarea voturilor și 
prezentarea rezultatului de către comisia de validare. 
  Stefoni Dumitru Sorin: 
  Domnilor consilieri, să trecem la procedura de vot! A fost 
depusă o singură candidatură, a domnului consilier David Adrian Nicolae, 
din partea Partidului Național Liberal. In temeiul art.63 alin.4 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, în cazul candidaturii unei singure persoane, buletinul de vot se 
completează cu numele și prenumele acesteia, iar pentru exprimarea 
opțiunii de vot se vor folosi cuvintele DA – corespunzător votului pentru - și 
NU – corespunzător votului împotrivă. Modelul buletinului de vot v-a fost 
prezentat în anexa 2 la hotărârea precedentă. Exercitarea votului se face în 
cabina de vot special amenajată și se desfășoară în modul următor: voi da 
citire, în ordine alfabetică, listei consilierilor județeni, aceștia vor lua câte un 
buletin de vot și câte o ștampilă de la doamna Mihaela Stefan. Vă rog să 
intrați cu acestea în cabina de vot și să vă exprimați votul dumneavoastră 
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prin aplicarea ștampilei pe una dintre cele două opțiuni: DA sau NU, să 
împachetați buletinul de vot cu ștampila de control spre exterior și să-l 
introduceți în urna de vot.  
  Se dă citire listei consilierilor județeni, care procedează la 
exercitarea votului secret, în cabina de vot special amenajată. Domnul 
consilier Ioan Rus nu participă la vot, așa cum a precizat și în luarea de 
cuvânt. 
  Stefoni Dumitru Sorin: 
  Intrucât procedura de vot s-a încheiat, rog comisia de numărare 
a voturilor să preia urna și să întocmească procesul verbal de constatare a 
rezultatului votului. 
  Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal de constatare a rezultatului. După revenirea în 
sala de ședințe, domnul consilier Oprișa Ioan Florin, președintele comisiei, 
prezintă procesul verbal de numărare a voturilor, din care rezultă că, din 28 
de voturi valabile, 23 au fost exprimate pentru domnul David Adrian 
Nicolae. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Cu 23 de voturi pentru, conform procesului verbal de numărare 
a voturilor, domnul consilier județean David Adrian Nicolae a fost desemnat 
să îndeplinească temporar funcția de vicepreședinte al Consiliului județean 
Hunedoara și s-a adoptat art.1 al proiectului de hotărâre. 
  Următoarele două articole ale proiectului de hotărâre vor fi 
adoptate prin vot deschis.  
  Domnul consilier Rus Ioan nu participă la vot, astfel încât totalul 
voturilor exprimate este de 28.  
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Vă mulțumesc tuturor și îl felicit pe colegul nostru David Adrian 
pentru încrederea pe care i-ați acordat-o și, dacă dorește să ne adreseze 
câteva cuvinte, îl invit să o facă. 
    David Adrian Nicolae: 
  Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință! 
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  Doamnelor și domnilor colegi consilieri, stimați invitați, sunt 
onorat de propunerea pe care au făcut-o colegii mei de partid. Accept cu 
multă responsabilitate această funcție temporară și vă asigur că-i voi 
reprezenta pe cetățenii județului Hunedoara la cel mai înalt nivel de care 
pot să dau eu dovadă. Vă mulțumesc! 
 
 

VI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara 
pe anul 2014, precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni 
în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2014: 
    Domnul consilier județean Rus Ioan a părăsit sala de ședințe, 
astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este de 28. 
    Art.1: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean 
Hunedoara pe anul 2014, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva, precum 
și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
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    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-
Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

 
VIII. 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
  Doamna consilier județean Cazan Agripina nu participă la 
votarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate 
este de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotătâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 

IX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe 
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate speciale: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotătâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
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X. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea programului 
anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în 
condițiile Legii nr.350/2005, precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Noi aprobăm acum domeniile în care se vor acorda aceste 
finanțări nerambursabile și fac precizarea că, începând cu acest an, v-am 
propus să finanțăm acțiuni și în domeniul social, nu doar în cel sportiv, 
cultural și al cultelor. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acestu punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile 
Legii nr.350/2005: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor 
medii ale produselor agricole pentru anul 2015, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2015: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului 
mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2015, precum și nota de 
fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
      Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa 
verde de pe pajiști pentru anul 2015: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului 
mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2015, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

XIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului 
taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din 
competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se upune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și 
tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015: 
  Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la votarea 
acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul total de voturi exprimate 
este de 27. 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
         Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din 
competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
Județean de Gestionare a Deșeurilor revizuit pentru județul Hunedoara, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Vom aproba astăzi planul revizuit de gestionare a deșeurilor. 
Vechiul plan este din anul 2008, dacă nu greșesc. După cum știți, investiția 
noastră numărul unu din acest an este investiția în sistemul de gestiune a 
deșeurilor. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de 
Gestionare a Deșeurilor revizuit pentru județul Hunedoara: 
  Domnul consilier județean Prip Ioan nu participă la votarea 
acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul total de voturi exprimate 
este de 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor revizuit pentru județul 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de 
activități juridice de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului 
Județean de Urgență Deva în justiție, precum și nota de fundamentare la 
acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Stiți că legea spune că astfel de servicii se pot achiziționa doar 
pentru motive extrem de temeinice. Vreau să precizez că este vorba 
despre un proces ce are ca obiect acordarea - așa cum cere sindicatul - 
sau neacordarea - spune conducerea - tichetelor de masă. In condițiile 
acestea, juriștii – salariați ai spitalului – s-ar afla în conflict de interese și 
spitalul are nevoie de asistență juridică. Dar eu cred că cel mai bine ar fi - 
și asta o să vă propun atunci când vom vota bugetul – ca disputa aceasta, 
care este mult prea veche, să se rezolve, pentru că avem nevoie de 
încredere unii în ceilalți, de o atmosferă de lucru, iar noi să fim atenți la 
solicitările celor care muncesc și să facem eforturi pentru asta. In acest 
sens, eu cred că disputa aceasta o vom putea tranșa noi, aici, atunci când 
vom aproba bugetele, atât al județului, cât și al spitalului județean. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Gaita Doru: 
  Cred că ar trebui luată în considerare pentru viitor și hotărârea 
care stabilește condițiile în care pot fi cedate astfel de servicii de 
specialitate către alte instituții. Cunosc care este poziția dumneavoastră și 
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a grupului dumneavoastră de consilieri. Eu nu spun da, nu spun nici nu, dar 
v-aș ruga să o luați în discuție. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Este interesant punctul dumneavoastră de vedere. Il conturați 
mai concret? 
  Gaita Doru: 
  Da. Doresc să se reanalizeze condițiile concrete în care se pot 
achiziționa aceste servicii, în general. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Deci vă referiți în mod special la hotărârea pe care am dat-o 
noi, consiliul județean. Hotărârea aceasta, aprobată în 2014, a avut 
valabilitate doar pentru anul respectiv. In momentul de față ea nu mai are 
obiect, dar - când va fi cazul - vom discuta acest lucru. Eu sper că va fi de 
foarte puține ori și o să avem în vedere, așa cum spune legea, temeinicia. 
Vă mulțumesc, domnule consilier! 
  Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de 
activități juridice de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului 
Județean de Urgență Deva în justiție: 
  Domnii consilieri județeni Stănescu vetuța, Petrui Ioan Dorin și 
Muțiu Florin nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul total de voturi exprimate este de 25. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 23 voturi pentru, un vot împotrivă () și o abținere 
(). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 23 voturi pentru, un vot împotrivă () și o abținere 
(). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 23 voturi pentru, un vot împotrivă () și o 
abținere(). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziției de activități juridice de asistență și reprezentare a intereselor 
Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 voturi pentru, un vot 
împotrivă () și o abținere (). 
 
 
 

XVI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea și 
mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor de la SC Apaserv Valea Jiului SA Petroșani în 
vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și 
reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție, precum și nota 
de fundamentare la acesta. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Este vorba despre o situație similară, de data aceasta la 
Apaserv, unde noi suntem acționarul majoritar. E un litigiu în care, tot prin 
hotărârea consiliului județean, societatea Apaserv a fost reprezentată în 
prima instanță, a fost câștigat, iar acum suntem în faza următoare a 
procesului, aceea a recursului. Astfel că ni se solicită – consider eu că în 
mod întemeiat – ca reprezentarea în recurs să se facă în același mod. 
Sigur, ei mai fac o precizare, dar aici vom avea multe lucruri de îmbunătățit 
în ceea ce privește comunicarea instituțională și operativă cu orice 
înseamnă structuri la care suntem acționari sau instituții subordonate. Deci 
ei spun, pe de altă parte, că au un număr foarte mare de procese privind 
recuperarea creanțelor, motiv pentru care își folosesc la maxim personalul 
juridic în aceste cauze. 
   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Ivănuș Nicolae: 
  Domnule vicepreședinte, stimați colegi, Apaserv Valea Jiului 
are un număr de patru consilieri juridici în compartimentul de specialitate. 
Cele două spețe se referă la fonduri europene. Pe de o parte, un proces 
verbal al Curții de conturi, care susține că în fondurile ex ISPA au apărut 
cheltuieli neeligibile în valoare de 227 de mii de euro, din ce am văzut în 
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expunerea de motive. S-a făcut trimitere și la achiziția de servicii externe, la 
care eu am votat împotrivă anul trecut și se referea la o contestație la 
amenda ANRMAP referitor la achiziții publice, tot pe fonduri europene, 
pentru proiectul care se finalizează anul acesta. Ați spus că acest proces  
s-a câștigat în prima instanță, dar eu vă spun că nu s-a câștigat. Dosarul se 
află acum la Tribunalul București, iar la Judecătoria sectorului 1 s-a pierdut. 
Consider că juriștii societății ar putea să argumenteze mai bine obiecțiile 
care s-au făcut de societate la procesul verbal al Curții de conturi și ar 
putea reprezenta ei societatea în acest proces. Nu este un volum de 
muncă extraordinar de mare și, ca număr de juriști, societatea este mai 
bine reprezentată decât consiliul județean. In concluzie, eu consider că nu 
ar trebui să fim de acord cu acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! 
  Prip Ioan: 
  Aș vrea doar să punctez un anumit aspect al problemei cu 
Apaserv. La multe din hotărârile pe care le-am adoptat vizavi de această 
societate s-au ridicat unele obiecțiuni, au existat anumite solicitări. De 
aceea, mi s-ar  fi părut corect ca directorul acestei societăți să fie prezent 
astăzi aici, pentru a putea exprima punctul de vedere al societății. Vă solicit 
ca, de fiecare dată când se discută despre Apaserv, domnul director care 
cu onor conduce societatea să se deplaseze aici și să ia parte la ședință, 
pentru a putea clarifica anumite aspecte și a răspunde la întrebările 
colegilor consilieri. Mulțumesc. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
    Cred că este nevoie de acest lucru și nu numai. Dacă vă 
amintiți, am mai spus că avem nevoie de o îmbunătățire a modului în care 
comunicăm și mă refer aici la cadrul strict instituțional, la structurile pe care 
le avem în subordine. Așa vom face, vom solicta pe viitor acest lucru, dar 
acum îl avem aici pe domnul Dan Stoian, care ne reprezintă în Adunarea 
Generală a Acționarilor. Dacă dorește să facă vreo precizare, eu chiar îl 
rog să o facă. 
  Stoian Dan: 
  Solicitarea dumneavoastră ca directorul general Costel Avram 
să participe la ședință este corectă, dar în momentul de față dânsul este 
într-o stare gravă de sănătate și este internat în spital la Brașov. Totuși, ar 
fi putut să trimită un înlocuitor. 
  Vizavi de procesele pe care le are pe rol societatea, acestea 
sunt procese mai vechi, preluate de actuala conducere. Eu cred că aceste 
procese necesită asistență din partea unui cabinet de avocatură 
specializat, pentru că juriștii de acolo – ca și cei de la consiliul județean – 
de regulă nu se descurcă în procesele cu tribunalul. Este vorba de 
Tribunalul București și Curtea de Apel, iar părerea mea este că juriștii care 
rezolvă de regulă problemele de zi cu zi, documente de regulă fără atâta 
importanță, nu ar trebui să fie trimiși în asemenea procese cu mize de sute 
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de mii de euro. Părerea mea ca reprezentant al consiliului județean în 
AGA, este că ar trebui să aprobați solicitarea Apaserv, pentru că riscăm să 
pierdem sume foarte mari, iar societatea este într-o situație destul de 
complicată, nu datorită exercițiului actual – pentru că acum este pe profit și 
managementul este performat în acest moment – ci din cauza datoriilor 
istorice, care în decursul ultimilor trei-patru ani s-au recuperat într-un ritm 
susținut; dar, din păcate, vin din urmă niște procese cu penalități uriașe. De 
exemplu, în ultimii cinci ani, până la schimbarea conducerii, s-au plătit câte 
20.000 lei, adică 200 milioane lei vechi, rate lunare la o penalitate către 
Apa Craiova, care era de 200 miliarde lei vechi. Dar, de când a venit 
conducerea actuală s-a mers cu un ritm de plată de 4 miliarde lei vechi pe 
lună. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Asta deja nu mai face obiectul discuțiilor, pentru că o analiză 
economică, chiar foarte bună, dar ruptă din context, nu cred că poate ajuta 
acum. Dar strict din punct de vedere juridic, părerea dumneavoastră ca 
reprezentant al consiliului județean în AGA este că au nevoie de aceste 
servicii. Vă mulțumesc și atunci când vom discuta aici despre Apaserv, va fi 
invitat aici și directorul general sau înlocuitorul acestuia. Dacă mai sunt alte 
intervenții? 
  David Adrian Nicolae: 
  Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș dori să extindem 
această solicitare către toate instituțiile subordonate, nu numai Apaserv. 
Cred că atunci când vorbim de măsuri excepționale, cum este cea pe care 
o propuneți acum, despre orice instituție discutăm, ar trebui să fie prezent 
aici un membru al conducerii, al managementului, ca să ne prezinte situația 
în concret. Mulțumesc. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Să știți că toți ceilalți sunt în sală. Lucrurile așa funcționează. 
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea și mandatarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor de la SC Apaserv Valea Jiului SA Petroșani în vederea 
achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a 
intereselor societății comerciale în justiție: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Nicolae). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 27 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Nicolae). 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea și man-
datarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor de la SC Apaserv Valea Jiului SA Petroșani în 
vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și 
reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, 
precum și nota de fundamentare la acesta. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor 
naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
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sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
      Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara:   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
   
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Inainte de a vă înscrie la cuvânt pentru punctul diverse, îl voi 
ruga pe colegul Sorin Stefoni – cel care astăzi a ținut locul secretarului 
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județului – să dea citire ordinului prefectului județului Hunedoara privind 
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de președinte al Consiliului județean Hunedoara exercitat de 
domnul Moloț Ioan Mircea, ca urmare a încălcării regimului juridic al 
incompatibilităților. 
  Stefoni Sorin: 
  Prin adresa nr.611 din 28 ianuarie 2015, Instituția Prefectului 
Județului Hunedoara transmite Ordinul nr.29/28.01.2015. 
  După citirea documentului: 
 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Mulțumesc. Nu aș dori să fac alte comentarii asupra acestui 
ordin. Administrativ funcționăm, iar luna viitoare urmează pentru noi marea 
provocare și anume adoptarea bugetului județului Hunedoara. Il vom 
pregăti, ne vom întâlni în comisiile de specialitate, ne vom consulta, ca să 
avem un buget pe cât de transparent, pe atât de eficient. Dacă mai aveți 
alte intervenții? 
  Toma Florian: 
  Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Două sunt problemele pe 
care vreau să le aduc în atenția consiliului județean. Una este legată de 
atitudinea colegului nostru Rus Ioan, care a părăsit sala de ședințe, 
jignindu-ne atât pe noi, cât și pe cei care ne privesc și pe care îi 
reprezentăm, într-un moment în care interpretarea legislativă este extrem 
de clară și în zona grupului de consilieri PSD, nefiind nevoie să se arunce 
vina pe aparatul administrativ al consiliului județean sau pe ceilalți 
consilieri, pentru că nu au inițiat nu știu ce proiect de hotărâre de consiliu. 
Art.101 din Legea administrației publice locale spune clar la alin.3 că 
eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean se face cu 
votul secret al majorității consilierilor în funcție, la propunerea a cel puțin 
1/3 din numărul acestora. Deci nu lasă loc de interpretare; nu președintele 
consiliului județean poate iniția acest proiect, ci o treime din consilierii 
județeni. Din punctul nostru de vedere, acest articol din Legea 215 este 
extrem de clar. 
  Ceea ce așteptam eu de la colegul meu sau de la colegii noștri 
și ceea ce solicit eu în acest moment este ca serviciul juridic sau secretarul 
județului să ne prezinte o interpretare a unui articol din Regulamentul de 
organizare și funcționare a consiliului județean. Acest regulament, pe care 
l-am aprobat în 2008 și pe care l-am modificat astăzi, la art.91 alin.1, spune 
că mandatul de consilier se suspendă de drept în cazul în care acesta a 
fost arestat preventiv. Iar la alin.2 spune că suspendarea durează până la 
soluționarea definitivă a cauzei. Care este efectul juridic al acestei 
prevederi în ceea ce privește statutul de consilier județean, din perspectiva 
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acestei durate a suspendării, respectiv până la soluționarea definitivă a 
cauzei? 
  Cea de-a doua problemă pe care vreau să o aduc în atenția 
dumneavoastră se referă la legea bugetului de stat, care sărăcește și mai 
mult bugetele unităților administrativ-teritoriale, făcând imposibile lucrări de 
investiții, lucrări de întreținere tehnică a drumurilor comunale. Eu știu că și 
bugetul consiliului județean este grevat de nenumărate obligații, dar fiind la 
început de exercițiu bugetar, la construirea bugetului aș dori să se aibă în 
vedere și direcția tehnică să verifice dacă este posibil pe teren, astfel încât 
în acest exercițiu bugetar să putem prinde și finanțarea unor drumuri 
județene foarte utilizate de cetățeni și care au fost uitate sau lăsate 
deoparte în ultima vreme. Este vorba despre drumurile județene din centrul 
județului și mă refer la drumul care leagă localitatea Bampotoc de Vărmaga 
pe o rută mult mai scurtă – 761A – și care nu-i obligă pe cei ce doresc să 
ajungă în Vărmaga să treacă pe la Certej. De asemenea, este vorba de 
drumul județean 107A, care pleacă de la Bîrsău și traversează patru unități 
administrative, ajungând până la Geoagiu și care este într-o stare de 
degradare foarte avansată. Si, desigur, este vorba de un drum județean 
700, care este în acest moment nepracticabil. Acest drum este distrus și 
din cauza unor lucrări ale consiliului județean, dar la finalizarea lucrărilor de 
către Aparod probabil că partea carosabilă îi va fi reabilitată. Acest drum 
leagă Simeria, de la ocolul silvic, de localitatea Sîntandrei. 
  Acestea sunt câteva din lucrurile pe care v-aș ruga să le avem 
cu toții în vedere la stabilirea programului de finanțare a lucrărilor la 
drumuri județene pentru anul 2015. Mulțumesc. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Vă mulțumesc și eu, dar aceasta este deja etapa a doua. Prima 
etapă este aceea de a stabili suma pe care o vom putea aloca din bugeul 
acestui an pentru întreținerea drumurilor. Este pentru prima dată când, 
referitor la drumuri - și nu m-am așteptat la lucrul acesta – nu mai vine de 
la bugetul central o sumă cu destinație exactă întreținerea drumurilor 
județene și comunale. Si atunci, desigur, în prima etapă va trebui să vedem 
ce sumă le putem aloca din bugetul județului, pentru ca în etapa a doua, în 
mod analitic, să prioritizăm la maxim acolo unde este nevoie să folosim 
aceste resurse financiare pe care le vom aloca pentru infrastructura de 
drumuri județene. Vă mulțumesc. Altcineva? Vă rog, domnule Gaita! 
  Gaita Doru: 
  O rugăminte. Ați spus ceva, dar cred că ar fi bine să punctăm 
mai exact. Bugetul cred că ar trebui discutat chiar din faza de ciornă, chiar 
în timp ce se concepe și rugămintea mea este să faceți o convocare cu 
zece zile-o săptămână înainte - cei care au interes vin, cei care nu, nu – ca 
să putem să-l discutăm. 
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  In al doilea rând, vreau să vă spun că nu e bine să discutăm în 
lipsă despre un coleg al nostru consilier, mă refer aici la domnul Rus. Eu 
pot să vă confirm că dânsul nu a plecat ostentativ; a trebuit să plece pentru 
că se simțea rău. Cine vrea, să ia în considerare; dacă nu, e problema 
fiecăruia. Nu este vorba despre o asemenea ieșire ostentativă; dar chiar 
dacă era așa, colegul nostru avea dreptate. După cele întâmplate, pentru a 
clarifica foarte bine și pentru a fi cât mai scurt, îmi invit colegii, în special 
colegii liberali, să citească ceea ce am spus eu la destituirea domnului Rus 
la ședința din luna iunie. Mulțumesc. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Dacă nu mai sunt și alte intervenții, vă mulțumesc pentru 
prezența la ședința de astăzi. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul viepreședinte Gligor Dorin 
Oliviu declară închise lucrările ședinței. 
 
 
  p.PRESEDINTE,          p.SECRETARUL JUDETULUI, 
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