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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  31 ianuarie  2014,  ora 11,00  cu ocazia ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

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

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

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 18 
ianuarie 2014 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în 
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (33). 
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 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 
1. Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de 
îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2013; 
2. Informare cu privire la Programul de acțiuni în domeniul relațiilor externe al 
Consiliului Județean Hunedoara, desfășurate în anul 2013; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în domeniul relațiilor 
externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean 
Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005; 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.47/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-
științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea unor publicații 
culturale; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de întreținere și reparații drumuri 
și poduri județene pe anul 2014; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele 
obiective de investiții ale consiliului județean; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentațiilor tehnico- economice pentru 
unele obiective de investiții ale consiliului județean; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice 
pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate; 
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementarea unei soluții de e-
guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale, pentru eficientizarea serviciilor 
publice – Zona 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operațional 
Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”; 
13. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei intersectoriale locale privind 
prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra 
copilului și de violență în familie (EIL); 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru 
consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
16. 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 2014; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2014 și estimările pe anii 2015 - 2017; 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
și estimările pentru anii 2015-2017 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau 
majoritar; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 
și estimările pe anii 2015 - 2017 ale spitalelor publice de interes județean; 
21. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, din domeniul public al 
Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara, în vederea scoaterii din 
funcțiune, casării și valorificării acestora; 
22. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara a unui teren reprezentând situl arheologic Micia, comuna Vețel; 
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.82/2006 privind înființarea Registrului de evidență a datoriei publice locale și a Registrului 
garanțiilor locale; 
  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 
aprobaţi completarea  și modificarea ordinii de zi, după cum urmează: 
 Completarea ordinii de zi cu 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara, în calitate de 
membru asociat la Asociaţia “Fotbal Club Autobergamo” Deva; 

- Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
„Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a 
localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”; 

  Modificarea ordinii de zi astfel încât proiectele de hotărâre de la punctele 4, 17,18,19 
și 20 să fie discutate ultimele și ca de obicei ultimul punct – diverse. 

Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 
 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi cu 
completările și modificarea propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

I. 
 

  Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de 
îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2013; 
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 Moloț Mircea Ioan: 
 Ați avut materialul. Dacă aveți observații sau întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu 
sunt nici observații și nici întrebări, dar în mod deosebit observații,  vă mulțumesc că ați fost 
de acord cu activitatea depusă în anul 2013.  
 
 

II. 
 

  Informare cu privire la Programul de acțiuni în domeniul relațiilor externe al 
Consiliului Județean Hunedoara, desfășurate în anul 2013. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 La fel ați avut materialul. Dacă aveți întrebări sau observații? Mulțumesc, înseamnă 
că și cu acest punct ați fost de acord și cu acțiunile desfășurate pe plan extern. 
 
 

III. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Dacă la acest punct aveți observații? 
 Nu sunt. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

 Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului 
Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean 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. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Dacă la acest punct aveți observații? 
 Nu sunt. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005, 
pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005, 
pe ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
V. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.47/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a 
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, 
proiecte culturale și educativ-științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate 
pentru editarea unor publicații culturale. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare și 
selecționare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau 
organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, 
programe, proiecte culturale și educativ-științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor 
formulate pentru editarea unor publicații culturale, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.47/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a 
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persoanelor fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, 
proiecte culturale și educativ-științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate 
pentru editarea unor publicații culturale, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de întreținere 
și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentațiilor tehnico- 
economice pentru unele obiective ale consiliului județean. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
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   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  
documentațiilor tehnico- economice pentru unele obiective ale consiliului județean, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
IX. 

 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu 
de fezabilitate. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului 
județean, la faza studiu de fezabilitate, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației 
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu 
de fezabilitate, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, 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, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  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, 
pe ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 
  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementarea unei 
soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale, pentru eficientizarea 
serviciilor publice – Zona 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului 
Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale, 
pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 4” și a cheltuielilor legate de acesta din 
cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei intersectoriale locale 
privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență 
asupra copilului și de violență în familie (EIL). 
 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei 
intersectoriale locale privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea 
în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL), pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei intersectoriale 
locale privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de 
violență asupra copilului și de violență în familie (EIL), pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană 
pentru consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
alocației de hrană pentru consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de 
hrană pentru consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe ansamblu: 

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

XIV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

  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 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
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   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana:   
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, 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 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.6: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  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 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea unor construcții aflate în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara, în 
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor colegi este vorba de o dugheană de la Păclișa, fostă magazie, 
care e în pericol să cadă pe copii și pe cei care sunt acolo, de aceea nu avem nici ce face 
cu ea și nici să o valorificăm decât doar prin demolare. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea unor 
construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al 
Județului Hunedoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 



17 | P a g e  
 

- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea unor construcții aflate în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara, în 
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara a unui teren reprezentând situl arheologic Micia, comuna Vețel. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind preluarea în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui teren reprezentând situl arheologic 
Micia, comuna Vețel, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara a unui teren reprezentând situl arheologic Micia, comuna Vețel, pe 
ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea Registrului de evidență a datoriei publice locale și 
a Registrului garanțiilor locale. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea Registrului de evidență a 
datoriei publice locale și a Registrului garanțiilor locale, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea Registrului de evidență a datoriei publice 
locale și a Registrului garanțiilor locale, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Rus Ioan:   
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Prip Ioan:   
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Suntem într-o situație ingrată și o să vedeți la ce urmează, m-am săturat de procese 
în care mi se invocă de ANI, de incompatibilitate sau interes personal, conflict de interese, 
etc. De aceea nu votează domnul Rus. 
 Rus Ioan: 
 Mi-am asumat riscul. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Si-a asumat riscul și de aceea o să vă cer și eu imediat chiar dacă am participat la 
construcția acestui buget o să vă rog să-l votați dar fără mine. Deci e absurd ce se întâmplă 
în țara aceasta, e absurd că dacă fac parte dintr-o delegație și îmi votez cotizație la forumul 
respectiv – Adunarea Regiunilor de exemplu să fiu în conflict de interese, e absurd să votez 
bugetul și acolo și un capitol culte, sport, cultură. Am fost președinte onorific al Crucii Roșii 
mi s-a intentat proces- conflict de interese, sunt în Adunarea eparhială și reprezentantul 
județului în cea patriarhală și nu o să votez bugetul fiindcă există un capitol de culte și chiar 
m-am săturat să fiu târât în tot felul de procese nefăcând altceva decât datoria de 
președinte al consiliului județean dar dacă așa vreau tovarășii de la ANI, asta facem. Si 
atunci acesta este motivul pentru care nici domnul Rus, nici domnul Prip și nici subsemnatul 
în celălalt caz, chiar și la acesta fiindcă sunt cotizații, am cotizație la Uniunea Generală a 
Președinților de Consilii, mă duc acolo, conflict de interese, dacă mă duc la Bruxelles 
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conflict de interese, incompatibil, mă întreb care mi-e rostul. Deci nu voi vota nici eu și 
atunci o să fie 30 voturi, nu voi vota acesta e motivul sunt niște cotizații pe care suntem 
olbigați ca membri să le achităm. De aceea v-aș ruga pe dumneavoastră să le votați deși,  
s-ar putea să fiți într-o delegație în străinătate și să se trezească cineva să vă spună – 
băieți, doamnelor conflict de interese v-ați dat bani ca să mergeți în delegația respectivă.  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere – Gligor Dorin Oliviu. 
Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 28 voturi pentru și două abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Dămian Dana. 
Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și trei abțineri – Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin 
și Dămian Dana. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plății unor cotizații, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și trei abțineri– Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin 
și Dămian Dana. 
 Gaita Doru: 
 Domnul președinte, doream să spun același lucru pe care l-ați spus și 
dumneavoastră, îl susțin e o situație absolut absurdă creată de către alții și ar fi bine să dea 
de gândit multora. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Deci domnul Gaita eu am avut luni proces la Alba-Iulia pentru că am fost 
președintele onorific la Crucea Roșie, așa-mi trebuie. 
 Gaita Doru: 
 Am vrut să explic și eu absurdul situației. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 O să mă trezesc și toți care suntem ne trezim că președinții nu mai au voie să aibă 
Asociația Președinților, primarii numai că primarii nu votează, directorii economici la fel, 
secretarii, adică sunt niște organisme care dacă nu ești acolo chiar ești rupt de realitate. 
Sunt reprezentantul consiliilor județene la Bruxelles, domnul Rus la A.R.E. Asta este.  
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XX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara, în 
calitate de membru asociat la Asociaţia “Fotbal Club Autobergamo” Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Doamna consilier judeţean 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării 
Judeţului Hunedoara, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Fotbal Club Autobergamo” 
Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru, un vot împotrivă – Rudeanu Mihail Nicolae și 6 
abțineri– Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, 
Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 6 abțineri– Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 6 abțineri– Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului 
Hunedoara, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Fotbal Club Autobergamo” Deva, pe 
ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 27 voturi pentru și 6 abțineri– Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc. Aș face o afirmație răutăcioasă din partea mea dar mi-o asum, chiar 
această echipă de futsal care se bate de câtva timp pentru locul I, II în campionatul național 
și la meciurilor acestei echipe participă mii de oameni, a dat 5 jucători la echipa națională 
deci practic ar putea să joace numai cu lotul de aici și acum sunt la campionatul european, 
astăzi citeam în niște ziare că principalul vinovat cu ghilimelele de rigoare că portarul 
naționalei care e de la noi a apărat formidabil și am reușit să-i batem pe belgieni la ei acasă 
cu 6-1 sau ceva de genul acesta. Da, poate că am greșit de exemplu cu CIP Deva,   că nu 
i-am sprijinit și pe ei atunci sau nu suficient, deși îmi aduc aminte că i-am sprijinit și pe ei, 
băieții aceștia pentru ceea ce fac pentru Deva și județul Hunedoara vă mulțumesc celor 
care ați votat, chiar merită fiindcă se mai aude și de noi în țară și în lume. 
 

XXI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
„Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților 
Hațeg, Călan, Simeria și Deva”. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 V-aș ruga să votați acest proiect fiindcă dacă nu-l vom vota sunt câteva sute de 
milioane de euro pe care operatorul nostru Apaprod i-a câștigat, bani nerambursabili și 
dacă nu putem face această conductă totul se duce pe apa sâmbetei și ar fi păcat. Si așa 
stăm destul de rău cu banii proprii măcar să nu dăm cu piciorul la fondurile europene. Deci 
e neapărat nevoie de acest coridor de care se discuta, de expropriere pe tronsoanele pe 
care le aveți acolo. E vorba de Sântămărie Orlea, Bretea Română, Călan, Simeria și Deva, 
este un efort financiar dar fără de care nu am putea implementa proiectul. 
 Nefiind discuții, se spune la vot proiectul de hotărâre privind declanșarea 
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de 
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expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată 
pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Se spune la vot proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere 
a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 
publică „Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a 
localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc doamnelor și domnilor colegi, nu aș vrea să trec mai departe și să nu-l 
felicit public pe domnul director Victor Arion fiindcă este unitatea care a atras cele mai multe 
fonduri europene și în exercițiul financiar 2007 – 2013 și se pare că și acum avea aceeași 
soartă. Felicitări și cum s-ar spune nu o țineți tot așa, numai că prin fondurile pe care le 
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avem acum alocate 99% din populația județului Hunedoara care beneficiază de serviciile 
Apa Prod sunt asigurate cu acest serviciu. De aceea încă o dată felicitări. 
 
 

XXII. 
 

 Se prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Bârea Vasile: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
 Rus Ioan: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Prip Ioan:   
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Deci împreună cu mine suntem patru. Deci e nevoie de 29 voturi. 
  Se supune la vot proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații, 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: 
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- 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). 
 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). 
 Art.12: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 23 voturi pentru și 6 voturi împotrivă – Botici Ovidiu Laurențiu, 
Dămian Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Moloț Mircea Ioan: 

Deci e vorba de plata cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Judeţean Pentru  Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” în sumă de 2.500.000 lei. 
 Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Art.19: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu cu 23 voturi pentru și 6 voturi împotrivă – Botici Ovidiu Laurențiu, 
Dămian Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Art.20: 

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

 Art.21: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 Se supune la vot proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu  23 voturi pentru și 6 voturi împotrivă – Botici Ovidiu Laurențiu, 
Dămian Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 

XXIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 – 2017. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc tuturor. Așa cum vă spuneam, nu voi vota, nu din cauză că nu sunt de 
acord cu ceea ce am făcut, dimpotrivă consider că este un buget echilibrat la banii care i-
am avut și o să vă spun și exact suma pe care am avut-o și nu că mi-e frică de procese, dar 
m-am săturat să fac naveta nevinovat în toate colțurile țării doar pentru faptul că sunt 
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președintele unui județ și ca atare vă rog să-l votați fiindcă așa cum ați văzut în comisii și 
dacă l-ați votat în comisii sunteți și dumneavoastră convinși că este un buget echilibrat. Ne-
am fi dorit mai mult, să facem mai multe lucruri dar din păcate aceștia au fost banii și 
anume 128 milioane 733 mii lei, unii au venit cu destinație, pentru școli pentru învățământul 
special, pentru direcția copilului și din această sumă, după ce am scăzut banii care veneau 
cu dedicație precisă ne-au rămas 73 milioane 705 mii lei și cu un excedent de anul trecut de 
4301,6 lei. Din această sumă a trebuit să avem grijă de funcționarea consiliului județean – 
salarii, cotizații, ratele care le avem, de cofinanțările pe care suntem obligați să le punem și 
aici mă refer la deșeuri, la parcul de afaceri din Simeria, la parcul industrial din Călan, la 
Apa Serv Valea Jiului, la drumul care l-am făcut la Lunca Cernii, la Pasul Vulcan, la cetatea 
de la Deva sau  pentru proiecte pe e-guvernare. A trebuit să avem grijă ca spitalele care 
sunt în subordinea noastră să primească sume în așa fel încât actul medical să fie de un 
anumit nivel care-l cerem cu toții în secolul XXI și încă aparatura din spitalul județean 
lipsește sau trebuie înlocuită. Pentru acest lucru ați observat că doar pentru aparatură am 
alocat o sumă de 2 milioane și jumătate, iar pentru utilități de 2 milioane. Si fiindcă spitalul 
județean beneficiază de finanțare de la Ministerul Sănătății avem o obligație de 3,6% cotă și 
prin adresă scrisă ne-am angajat că vom contribui cu modernizarea altor secții nu cele care 
sunt în programul de reabilitare sau secții construite noi așa cum a fost cea care am 
inaugurat-o acum vreo două zile – boli infecțioase. De aceea, demarăm investiția la 
policlinica nouă, unde se dorește să se mute secția de psihiatrie și avem și acolo alocați 
500 mii lei. La fel a trebuit să avem grijă de ceea ce consumă consiliul județean, am alocat 
la fel bani pentru culte, cultură, tineret și sport. Stiți bine că am preluat de anul trecut 
Sarmizegetusa, intenționăm să facem un serviciu fiindcă ați văzut luăm și Micia de la Vețel 
și solicităm acum să ne extindem și pe celelalte cetăți dacice, dorim să luăm în administrare 
și Parcul Natural Cioclovina și pentru aceste lucruri au fost alocate sume, chiar dacă  la 
Parcul Natural sumele nu apar, dar apar în fondul de rezervă fiindcă va trebui să 
demonstrăm că avem bani alocați pentru funcționare în varianta în care solicitarea noastră 
va fi onorată. Ați observat că banii pe care i-am primit pe drumuri cu mici excepții, am dat 
doar 200 mii la două primării care trebuie să-și rezolve niște drumuri fiindcă acolo se va 
face deponeul ecologic, restul banilor au rămas pe drumuri pentru întreținerea drumurilor 
județene. Pe investiții ni s-a aprobat împrumutul de 40 milioane, adică 400 miliarde bani 
vechi, unde vom continua investițiile începute, e vorba de drumul Vorța-Visca-Tebea, e 
vorba de drumul Ghelari-Cerbăl, e vorba de drumul Merișor-Dealu Babii, e vorba de drumul 
Straja și e vorba de drumul de la Luncani, de la Târsa la Orăștioara.  
  Sigur suma care era alocată pentru drumul de la Straja, aproape 19 milioane lei, vom 
veni în următoarele ședințe cu propuneri de modificare a acestei sume fiindcă am făcut anul 
trecut o licitație și a câștigat o firmă care l-a luat la prețul aproape jumătate. In această 
situație ne-au rămas aproape 9 milioane lei, sumă cu care dorim să finalizăm drumul 
Merișor-Dealu Babii până la Vulcan, sunt 5-6 kilometri de la Dealu Babii până la Vulcan și 
să demarăm lucrările la drumul din Parâng de la Cabana Rusu și până la cabana așa cum 
se numește a IEFS-ului. Sigur pentru drumul de la Dealu Babii până la Vulcan banii vor fi 
suficienți, lucrările din Parâng vor fi de mai mare amploare, vom face un contract multianual 
dar dorim să-l începem în acest an. Pe celelalte drumuri ale județului Hunedoara vom apela 
și la fondul național, acel Program Național pentru Dezvoltare Locală PNDL și normal, așa 
cum ați văzut studiile de fezabilitate pentru investiții majore care le vom adresa Comunității 
Europene pentru obținerea de fonduri. De aceea, toată suma, ceea ce am primit de la 



29 | P a g e  
 

guvern cu o mică parte, ce am pus și noi de la consiliul județean ce ne-a mai rămas  din cei 
78 milioane pentru întreținere ca până când vor intra fondurile europene să putem circula în 
condiții optime.  
 Cam atât am dorit să precizez la bugetul care îl avem și aș face un apel călduros 
tuturor primarilor să înțeleagă că avem și noi un buget într-un anumit cuantum pe care în 
momentul în care dumneavoastră veți decide și-l veți aproba nu mai putem să luăm, nu mai 
avem alți bani pe care putem să-i dăm pentru diferite acțiuni sau investiții care vor să le facă 
primarii fiindcă orice ban pe care îl iei trebuie să îl iei de la o activitate, o investiție și nu ai 
cum să faci ceva și să o lași pe celalaltă. Si noi suntem o primărie mai mare. Am uitat să vă 
mai spun că o sumă importantă de bani a fost îndreptată spre bibliotecă fiindcă dorim să o 
finalizăm că altfel banii pe care i-am investit acolo, i-am investit de pomană și nu vrem să se 
degradeze. Dacă aveți întrebări și am uitat să precizez de la început, îmi cer scuze, în sală 
sunt directori de la diferite instituții care sunt în subordinea consiliului județean, vă stau la 
dispoziție dacă doriți să le puneți întrebări la fondurile care le-au solicitat să și motiveze. 
Domnul Toma. 
 Toma Florian: 
 Mulțumesc domnule președinte, Legea finanțelor publice locale, la articolul 20 
stabilește printre competențele și responsabilitățile consiliului local și aceea de a aproba 
bugetul în condiții de echilibru bugetar. Mai mult, decât atât scrisoarea-cadru transmisă de 
ministrul delegat pentru buget către instituțiile publice privind modul de elaborare a 
bugetelor spune clar că stabilirea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strânsă 
corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza. Analizând 
proiectul de buget propus de către executiv constatăm un deficit enorm, în sensul că la 
venituri prognoza este de 194 – 195 miliarde, iar la cheltuieli prognoza este de peste 211 
miliarde deci un deficit de 162 miliarde lei vechi sau 16,2 milioane lei noi. Mai mult decât 
atât, din ceea ce spuneați dumneavoastră în prezentarea făcută constatăm că excedentul 
pe 2013 este pe departe, nu permite acoperirea acestui deficit ceea ce înseamnă un 
dezechilibru uriaș, peste 162 miliarde lei vechi. Analizând una dintre multele note de 
fundamentare pe care instituțiile aflate în subordinea consiliului județean ni le-a transmis la 
materialele anexate prezentului proiect se menționează faptul că la una dintre instituții – 
Direcția pentru protecția drepturilor copilului, cheltuielile de personal sunt asigurate doar 
pentru 10 luni de zile, iar pentru celelalte cheltuieli – bunuri și servicii, asistență socială 
fonduri alocate pentru a asigura buna funcționare doar pentru 5 luni. Ori ca oameni 
responsabili știm cu toții că putem vorbi de rectificări ale bugetelor doar din trimestrul III, 
semestrul II al anului, iar Direcția pentru protecția drepturilor copilului are fonduri alocate 
doar pentru 5 luni de zile. Acestea sunt doar câteva argumentele care ne determină să 
votăm împotriva acestui buget care așa cum spuneam prezintă un dezechilibru uriaș și nici 
nu are identificate în mod clar și expres sursele de finanțare ale acestui deficit. Excedentul 
pe 2013 nu acoperă necesarul, iar alte surse nu au fost identificate pentru a acoperi acest 
buget. Vă mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc și eu. Bănuiesc că ați luat în calcul și împrumutul pe care îl avem, tot la 
buget intră, tot la venituri, cred că l-ați luat în calcul și știați de el, e vorba de 400 miliarde, 
nu 116 care spuneți dumneavoastră că e deficit. Ca atare, reanalizați puțin bugetul și o să 
vedeți că nu avem probleme cu el, că veniturile sunt la fel cât cheltuielile, nu ne putem 
permite să cheltuim mai mult decât avem și nu a făcut-o niciodată consiliul județean. In ce 
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privește Direcția copilului, aveți dreptate, așa este numai că întotdeauna de la Ministerul 
Muncii sau de la Guvern s-au primit mai puțini bani și noi trebuie să alocăm bani în așa fel 
încât să funcționeze. Stiți bine că am făcut-o și anul trecut în octombrie-noiembrie atunci 
când banii au fost terminați. Ce se întâmplă cu cele cinci luni, ei spuneau că au pentru 10 
luni de zile pentru salarii și funcționare, ei de acolo o să-și echilibreze conturile în așa fel 
încât la prima rectificare să avem posibilitatea fără ca să simtă cu nimic în buna desfășurare 
a Direcției copilului lipsa finanțării. Si dacă ați urmărit și sunt convins că ați urmărit că 
dumneavoastră sunteți destul de documentat întotdeauna ați observat că poate am fost 
printre puținele județe în care Direcția copilului nu a avut probleme niciodată, dacă ați lua-o 
din urmă cu 10 până acum ați observat că nu au avut probleme. Poate mai analizați bugetul 
și vedeți. Domnul Gaita. 
 Gaita Doru: 
 In comisii cu toții am analizat toate prevederile din acest buget cu foarte multă 
atenție și cu multă responsabilitate, dorim cu toții să echilibrăm toate primăriile, toate 
alocările pentru investiții, pentru infrastructură, pentru drumuri, pentru toate instituțiile 
pubice din subordine și cred că s-a reușit. Faptul că s-a ajuns în situația absurdă, datorită 
unor prevederi absurde să fie abțineri din partea conducerii justificate în acest context cred 
că ar trebui să dea de gândit la nivel de instituții centrale și chiar la nivel de guvern. 
Asemenea absurdități au apărut inclusiv la parlamentari din multe județe care se sfiesc să 
susțină unele proiecte, unele investiții să nu se ia drept intervenții absurde sau trafic de 
influență. Cred că depășim orice limită de logică și cei care cred așa ceva la nivel chiar 
guvernamental cred că dau dovadă cu toată responsabilitatea de incompetență și pot să vă 
dau chiar exemple concrete atunci când trebuie. Nu cred că e normal să ajungem la 
asemenea situații, care repet le consider justificate în acest context. Cu Direcția Generală 
de Asistență Socială sunt probleme enorme, dar în Consiliul director s-au analizat bine 
căutând și găsind soluții pe parcursul anului să funcționeze întregul an. Mulțumesc. 
 Sălășan Daniela: 
 Imi permiteți domnule președinte să spun cifra excedentului pe anul 2013? 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă rog. 
 Sălășan Daniela: 
 Avem excedent 16.254,41 mii lei care acoperă în totalitate deficitul ori bugetul are 
cifre pe deficit tocmai pentru a putea utiliza acest excedent; în altă situație, excedentul ar 
rămâne în conturile consiliului județean din trezorerie și nu ar putea fi utilizat. Singura 
formulă prin care poate fi utilizat excedentul anului precedent este de a prezenta în buget 
deficit într-o sumă cel mult egală cu acesta. Sub nicio formă noi nu putem prezenta un 
buget cu un deficit pentru care nu avem excedent să-l acoperim. Vă asigur că excedentul 
este în sumă de 16.254,41 mii lei, acoperă în totalitate deficitul, ori deficitul de aceea și 
există ca să poată fi acoperit de excedent, să poate fi utilizat excedentul. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă mulțumesc, doamna director stați liniștită că sunt convins că și dânșii știu, dar 
sunt în opoziție chiar să nu fie deloc nicio observație, mi se pare un gest răutăcios din 
partea noastră. Altcineva? 
 Costa Cosmin: 
 Dragi colegi vreau să vă spun că până astăzi totuși am avut o bănuială sau mi-am 
dorit ca o parte din colegii noștri care se abțin ședințe întregi la rând ar avea o ideea despre 
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ce se votează și ce facem noi aici. Dar astăzi am văzut  că nu au nicio legătură cu realitatea 
și cu ce se întâmplă. Când au votat prima dată împotriva sportului și împotriva echipei de 
fotbal, am zis domnule nu le place fotbalul, nu tuturor le place să alerge și nu toți vor să dea 
o șansă sportului în județul Hunedoara. A doua oară când votezi împotriva unui proiect și a 
unei cotizații care trebuie să ajungă la o problemă urgentă a județului nostru și anume câinii 
comunitari, am zis domnule nu le plac animalele. Dar când ajungi să votezi și împotriva 
bugetului și în acest buget sunt bani alocați la spitale, școli și votezi și împotriva 
învățământului și împotriva educației atunci deja îmi face impresia că se transformă într-o 
problemă gravă, o problemă care eu personal i-aș sfătui să o rezolve cât mai repede. Vă 
mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule consilier, eu sunt convins că dânșii votează bugetul; de unde știți 
dumneavoastră că nu-l votează, chiar dacă au avut o intervenție. Vom vedea după vot dacă 
e o decizie a partidului sau a fost o părere doar unilaterală a unui membru consilier. 
Altcineva? Atunci să trecem la vot în ideea în care nu votăm cinci, doamna Stănescu, 
doamna Tolaș, subsemnatul și domnul Rus. 
 Prip Ioan: 
 Nici eu nu votez domnule președinte. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Te-am pus în cei cinci. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 – 2017, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă - Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian 
Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin și Toma Florian și o abținere –Petrui Ioan 
Dorin. 
 Art.2: 

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

 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc în unanimitate, adică ”se aprobă programul de investiţii pe anul 2014, cu 
finanţare din bugetul propriu al judeţului” dar votez împotriva bugetului propriu al județului. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 – 2017, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 22 voturi pentru și  6 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 

XXIV. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017 ale instituţiilor publice din subordinea 
și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017 ale instituţiilor publice 
din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.9: 

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

 Art.10: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 voturi împotrivă – Botici Ovidiu Laurențiu, 
Dămian Dana, Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 Art.19: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.20: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.21: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.22: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017 ale instituţiilor publice din 
subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara, pe articole: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  S-a aprobat cu 26 voturi pentru și 6 abțineri – Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, 
Gligor Dorin Oliviu, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin și Toma Florian. 
 
 

XXV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2014 al  S.C. APA SERV VALEA JIULUI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de 
acţionar majoritar. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
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 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al  S.C. APA SERV VALEA JIULUI la care Judeţul 
Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 al  S.C. APA SERV VALEA JIULUI la care Judeţul Hunedoara are 
calitatea de acţionar majoritar, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 - 2017 ale spitalelor publice de interes județean. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să consemnați că nu votez la acest punct. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
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 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 - 2017 ale spitalelor publice de 
interes județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 - 2017 ale spitalelor publice de interes 
județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 

 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor colegi, vă mulțumesc pentru responsabilitatea de care ați dat 
dovadă. Diverse. 
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 Băbău Valeriu: 
 Domnule președinte, apreciez activitatea depusă de întreg consiliul județean și de 
instituțiile subordonate în cursul anului 2013 și aș vrea să vă întreb dacă proiectul depus de 
consiliul județean evaluat favorabil legat de modernizarea drumului de acces pentru 
integrarea în circuitul turistic european al cetăților dacice din Munții Orăștiei cu o valoare 
totală de 31 milioane 705, deci apreciat ca și favorabil este luat în calcul a se derula în 
cursul anului 2014, având în vedere că tezaurul turistic aflat în Munții Orăștiei, în special 
pentru cetățile dacice, așa cum s-a observat din cursul anului 2013, consiliul județean, prin 
personalul specializat are capacitatea să pună în valoare obiectivele și respectivele 
monumente. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule consilier, nu am spus nimic despre acest drum fiindcă nu vreau să mă 
trezesc că pariez pe cioara de pe gard, în momentul în care este în buzunar fiți convins și 
fondurile odată la noi în cont, lucrurile vor merge. Dar am uitat să vă spun, un alt eveniment 
important pentru Județul Hunedoara, Bruxelles a aprobat planul de management al 
deșeurilor, adică cele 70 milioane euro pentru închiderea gropilor de gunoi, pentru 
înființarea și deschiderea unui deponeu într-adevăr ecologic, normal cu stațiile și dotările 
respective. Domnul Balint. 
 Balint Tiberiu: 
 Aș vrea să mulțumesc și să îndrept un pic o omisiune a noastră, a consiliului 
județean și să vă mulțumesc tuturor consilierilor județeni în numele pacienților care 
beneficiază de serviciile Spitalului Județean de Urgență din Deva pentru modul în care ați 
răspuns de fiecare dată solicitărilor consiliului județean și mă refer la consilierii și din 
actualul mandat și din mandatul trecut pentru că miercuri a fost inaugurarea unei secții a 
Spitalului Județean și din păcate nu am văzut acolo consilieri județeni cărora trebuie să le 
mulțumim dar am văzut alte persoane care vorbeau pe acolo ca și cum ar știi unde se află 
și care chiar nu au avut merite în această modernizare și de aceea cred că e o reparație 
pentru consilierii județeni, care de fiecare dată cum am spus, au răspuns prompt și au votat 
pentru toate investițiile de la acest spital. Vă mulțumesc. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte, dacă ne reproșează domnul vicepreședinte chiar dacă nu ne 
dați invitații, totuși să fie pus pe site evenimentul; evenimentul să fi fost pus pe site-ul 
consiliului județean și atunci veneam. 
 Balint Tiberiu: 
 Chiar nu era un reproș la adresa dumneavoastră, dimpotrivă. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mă trezeam și de la dumneavoastră cum m-am trezit cu o adresă de la doamna 
director al Direcției de Sănătate Publică care ne spune că doar faptul că am anunțat-o prea 
târziu nu poate participa și nu poate anunța Ministerul Sănătății, Prefectura să participe și 
domniile lor la acest eveniment. Era absurd să mai stăm cu o secție în care deja bolnavii 
erau acolo jumătate și să-i mai ținem până vin cei de la minister  care și așa au probleme cu 
zăpezile, numai la tăierea unei panglici nu mai își doreau ei să participe. Oricum vă 
mulțumesc și vă mulțumesc pentru că toate, absolut toate acțiunile care se fac, toate 
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investițiile care se fac știți bine că nu se pot face decât cu acordul dumneavoastră. Vă 
mulțumesc. Domnul consilier. 
 Muțiu Florin: 
 Referitor la ce a spus domnule vicepreședinte Balint, sigur că reamenajarea secției 
de boli infecțioase e un pas important al unității noastre, vreau numai să completez cele 
spuse de domnul vicepreședinte, sunt consilieri județeni și șefi de secție care nu au fost 
invitați la acest eveniment, nu știu cine a fost organizator, nu este problema mea, dar așa 
se explică lipsa unora. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Ne asumăm noi responsabilitatea, indiferent a cui ar fi fost o luăm pe seama noastră 
și vă promitem că o să avem grijă de acest lucru. 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
           Mircea Ioan Moloț                         Daniel Dan 
 
  
 


