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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  31 iulie  2014,  ora 11,00  cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Hunedoara 
 

 
 

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

La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan și Gligor Dorin Oliviu  – vicepreședinții 
Consiliului Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, 
Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, 
Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Pleșcan Dorina, Prip Ioan,  Rudeanu 
Mihail Nicolae, Stănescu Vetuța, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, 
Tolaș Liliana,  Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului 
Hunedoara. 

Lipsesc motivat de la ședință domnii consilieri județeni Băbău Valeriu, Petrui Ioan 
Dorin, Rus Ioan  și Stoica Raul. 
   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 27 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (28), 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 24 
iunie 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 (28). 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată în presa locală: 
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1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a unui mandat de consilier 
județean; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea 
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean; 
5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pe trimestrul II 2014; 
6. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor 
externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2014; 
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2013,ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2014;  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice din cadrul 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv 
de investiții al Consiliului Județean Hunedoara; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Teatrului de Artă Deva; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Județene Antidrog Hunedoara 2013 
– 2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog 2014 – 
2016; 
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară a Județului 
Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012; 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee 
cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil 
în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019; 
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
16. 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”; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru 
realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Vulcan; 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu pentru 
realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Geoagiu; 
19. Proiect de hotărâre privind modificarea art.13 al Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.23/2014 privind aprobarea plății unor cotizații; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 
21. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția publică de conducere de director 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului Hunedoara. 
   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 cu: 
- Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către Potecă Vasilică și Rusu Dorel, 
precum și  validarea înlocuitorilor acestora 

- Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  
nr.112/2014 și Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  nr.113/2014 

- Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara cu Asociația Fotbal Club AUTOBERGAMO, în vederea finanțării și 
realizării în comun a unei acțiuni de interes public 

- Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Județean Hunedoara de preluare în 
administrare a imobilului „Baza Nautică Cinciș” prin procedura de dare în plată 

și ca de obicei punctul diverse. 
   Modificarea ordinii de zi: în sensul că sunt inițiatorul și am dreptul să fac modificări la 
ordinea de zi să retrag de pe ordinea de zi  Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Geoagiu, prin Consiliul 
Local al Orașului Geoagiu, pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală Complex de 
agrement – Parc acvatic Geoagiu, deoarece deși s-a avut o discuție cu domnul primar și au 
făcut o notă de fundamentare pentru acest proiect, de la o zi la alta în consiliul local al 
Orașului Geoagiu a fost o adevărată furie împotriva consiliului județean care vrea să 
acapareze totul și ca atare au respins un proiect de hotărâre care însemna tocmai această 
asociere; ei urmau să vină cu terenul, noi cu proiectul și cu cofinanțarea, au spus că nu este 
benefic pentru ei și ca atare au respins acest proiect; drept urmare îl retrag de pe ordinea 
de zi și  punctul 21 să fie discutat ultimul.  

Dacă  sunt  observaţii ? 
 Supun spre aprobare ordinea de zi cu completarea și modificarea propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Inainte de a intra în ordinea de zi, observați într-un loc bine știut de noi de toți, fiindcă 
pe acele locuri  că nu e prima dată când stau copiii Corul Vlăstarele Orăștiei, ale Județului 
Hunedoara care ne reprezintă cu cinste nu numai la nivel național, ci și internațional s-au 
întors acasă și o să-l las pe domnul profesor să spună pe unde au fost și ce titluri au luat, 
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un număr de trei un argint și două bronzuri. Domnule profesor, felicitări și ca mulțumire 
pentru ceea ce face consiliul județean pentru acești copii au venit astăzi aici să ne încânte 
cu trei melodii. Ne pare rău că nu putem asculta tot repertoriul, după ce ne veți spune pe 
unde ați umblat și ce ați făcut. 
 Eli Andronie: 
 Bună ziua tuturor, ne-am întors după un drum lung care a cuprins opt țări, peste 
4300 kilometri cu șapte cazări pe drum și cheltuieli enorme care au depășit 100 mii euro, 
mulțumim consiliului județean pentru sprijinul acordat la transport, important e că ne-am 
întors cu bine și cu trei premii de la Ediția a VIII-a a Olimpiadei Mondiale Corale, cu 
participanți din 73 de țări, 27 mii de coriști în Riga, România a fost reprezentată de trei 
coruri între care și Corul Vlăstarele Orăștiei. Noi am luat la gospel bronz, la muzică sacră 
bronz și la folclor foarte aproape de aur cu 17,23, ne mai trebuia două puncte să luăm aur, 
am luat argint. Mulțumim pe această cale consiliului județean pentru sprijin, părinților 
copiilor, Consiliului Local și primăriei Orăștie.  
 

I. 
 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a unui mandat 
de consilier județean. 
   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 judeţean Oprișa  Ioan Florin prezintă procesul verbal al Comisiei de 
validare. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a unui 
mandat de consilier județean, pe articole: 
 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 încetarea înainte de termen a unui 
mandat de consilier județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
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II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al Județului 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Prip Ioan 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. 
 Prip Ioan: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (26) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean 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. 
 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. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 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? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor 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. 
 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes 
județean, pe articole: 
 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? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (27) 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes 
județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare 
și dezvoltare pe trimestrul II 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Prip Ioan 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
 Tolaș Liliana: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
 Prip Ioan: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2014, pe articole: 
 Art.1: 

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

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

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (25) 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (25) 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (25) 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (25) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (25) 
 

VI. 
 

  Se pezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
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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 Prip Ioan 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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul 
II 2014, pe articole: 
 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul 
II 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2013,ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
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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 Prip Ioan 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. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2013,ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2014, pe articole: 
 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 utilizarea excedentului anual al 

bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2013,ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din cadrul 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
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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. 
 Prip Ioan: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din cadrul 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe 
articole: 
 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 cheltuielilor din cadrul 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea 
Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS 
– CSNR 49063. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
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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. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea 
Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS 
– CSNR 49063, pe articole: 
 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) 
 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) 
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea 
Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS 
– CSNR 49063, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean 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. 
   Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Teatrului de Artă Deva. 
 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. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Teatrului de Artă Deva, pe articole: 
 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 Regulamentului de 

organizare și funcționare a Teatrului de Artă Deva, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
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XII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Județene Antidrog 
Hunedoara 2013 – 2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene 
Antidrog 2014 – 2016. 
 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. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Județene 
Antidrog Hunedoara 2013 – 2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei 
Județene Antidrog 2014 – 2016, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat 27 voturi pentru și un vot împotrivă – Dămian Dana. 
 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 Strategiei Județene 
Antidrog Hunedoara 2013 – 2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei 
Județene Antidrog 2014 – 2016, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară 
a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.169/2012. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-
militară a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.169/2012, pe articole: 
 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 actualizarea Monografiei economico-
militară a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.169/2012, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru unele 
trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, 
valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019. 
 Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru 
unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, pe articole: 
 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: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru 
unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

 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 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. 
 Morar Nicolae Simion: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
  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. (27) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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



19 
 

XVI. 
 

 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. 
   Domnul consilier județean Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot 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 articole: 
 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) 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Art.6: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Se supune 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. (28) 
 
 

XVII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului 
Vulcan pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc 
acvatic Vulcan. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Prip Ioan 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: 
 Trebuie să facem următoarea precizare, să nu vă imaginați că vrem să umplem 
Valea Jiului cu parcuri acvatice, dar mi se părea normal să fie două și asta încercăm să 
facem. Stiți bine că am aprobat într-o ședință anterioară,  la Petroșani și Lupeni și din 
păcate Lupeniul este în situație critică, în prag de insolvență primăria, suntem în pericol de 
a nu reuși să-și asigure cofinanțarea și mă rog întreținerea parcului; ca atare, renunțăm la 
cel de la Lupeni și am avut o discuție cu domnul primar de la Vulcan, au făcut și dânșii 
hotărâre în acest sens și ca atare astăzi vă propun să fiți de acord cu această asociere. 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al 
Municipiului Vulcan pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de 
agrement – Parc acvatic Vulcan, pe articole: 
 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 asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al 
Municipiului Vulcan pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de 
agrement – Parc acvatic Vulcan, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art.13 al Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.23/2014 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. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art.13 al Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.23/2014 privind aprobarea plății unor cotizații, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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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 modificarea art.13 al Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.23/2014 privind aprobarea plății unor cotizații, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că nu votez. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de 
funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin. 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de 
funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 26 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin. 
 

XX. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către Potecă Vasilică și Rusu Dorel, 
precum și  validarea înlocuitorilor acestora. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii calității de 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către Potecă Vasilică și 
Rusu Dorel, precum și  validarea înlocuitorilor acestora, pe articole: 
 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) 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Art.6: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii calității de 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către Potecă Vasilică și 
Rusu Dorel, precum și  validarea înlocuitorilor acestora, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.112/2014 și Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.113/2014. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.112/2014 și Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.113/2014, 
pe articole: 
 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 revocarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.112/2014 și Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.113/2014, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
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XXII. 

 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Fotbal Club AUTOBERGAMO, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public. 
 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 județean Prip Ioan 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: 
 Această echipă a câștigat Campionatul Național de Futsal și dorește să participe la 
Turneul UEFA Futsal Cup, care se va desfășura la Moscova în perioada 30.09 – 05.10 a 
acestui an. Vă solicităm să fiți de acord să cofinanțăm deplasarea aceasta cu 25 mii lei 
fiindcă întotdeauna am apreciat și am salutat pe oricine indiferent în ce domeniu este care 
ne reprezintă județul și România cu cinste în lume. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Fotbal Club AUTOBERGAMO, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, pe articole: 
 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? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Fotbal Club AUTOBERGAMO, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIII. 
 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului Județean Hunedoara 
de preluare în administrare a imobilului ”Baza Nautică Cinciș” prin procedura de dare în 
plată. 
 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 Botici Ovidiu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean 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: 
 Aș vrea să precizez câteva lucruri de ce solicităm modul de a intra în administrarea 
noastră a unui imobil avem mai multe în plan de a prelua de la ICSH, deocamdată ne-am 
propus să preluăm baza nautică Cinciș fiindcă în prima fază nu e nevoie de  o serioasă 
investiție, adică o susținere financiară. Baza nautică de la Cinciș care de vreo 30 și ceva de 
ani funcționează acolo prin grija unui om și îl avem prezent aici antrenorul acestui lot care a 
dat lotului național, țării campioni, am nominalizat pe domnul Drăgoi care, prin asociația 
sportivă pe care o are, cred că numai dânsul știe cum a reușit să-i susțină neavând niciun 
sprijin de la nimeni, inclusiv de la noi. Credem că ar trebui să nu dispară această bază 
nautică, sunt foarte mulți tineri care practică caiac-canoe și ar fi păcat să intre pe mâna nu 
știu cui. Ne-am dovedit a fi buni administratori și suntem convinși că vom administra și 
această bază ca fie demnă de o administrație a consiliului județean. Domnul Drăgoi  este 
aici, dacă doriți să-i puneți întrebări, e la dispoziția dumneavoastră, marea majoritate îl 
cunoașteți, sunt convins că domnul Gaita nici nu vrea să se gândească să-i pună întrebări 
ci domnul Gaita apreciază ceea ce a făcut domnul Drăgoi fiind acolo în zonă și 
cunoscându-l de mai mult timp încă de pe vremea când era director la Combinatul 
siderurgic și dacă nu mă înșel aveați o anumită tangență. 
 Gaita Doru: 
 Am păstorit, dezvoltat și dotat această bază peste 30 de ani așa cum zicea domnul 
președinte și nu mi-a părut rău pentru a fost una dintre mândriile Hunedoarei, Hunedoara 
dând sportivi de nivel național, campioni naționali de nivel european și de nivel mondial. A 
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venit privatizarea, nu vreau să o comentez, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și cu Corvinul 
Hunedoara,   când Mital nu a mai vrut să susțină echipa Corvinul, echipă de elită căreia eu 
i-am luat licența de funcționare acum câțiva ani și s-a dovedit că nu-i interesează 
problemele sociale ale românilor. Sunt absolut fericit azi că cineva și consiliul județean este 
interesat de susținerea și de grija pentru ceea ce este bun. Până acum o perioadă s-a dat o 
mică importanță și așa cum s-a spus domnul Drăgoi a avut grijă numai el știe cum și este 
un antrenor de marcă, că e un bun gospodar, păcat că nu a avut susținere până astăzi de la 
privatizare. Eu sunt extraordinar de mulțumit de acest lucru, sunt convins că administrarea 
va fi făcută la nivelul pe care ei o merită și le urez în continuare succesul pe care l-au avut 
odinioară pentru a da județului, României în acest domeniu ceea ce merită pentru că știți ce 
a însemnat România în caiac-canoe mondial, în acest sport și mare parte și datorită și 
acestui club și acestei baze. Eu sunt bucuros și susțin din plin acest lucru, felicit pe cei care 
au avut inițiativa și urez domnului Drăgoi cooperare bună pentru că are cu cine. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc domnule consilier, pentru aprecieri vizavi de consiliul județean, sunt 
convins că sunteți fericit de când sunteți consilier fiindcă în acest consiliu județean toți, 
indiferent din ce partide am făcut parte de-a lungul timpului și mă refer la 10 ani de când 
suntem împreună îmi dau seama că întotdeauna atât dumneavoastră cât și ceilalți consilieri 
ați fost mulțumiți și fericiți pentru realizările pe care le-am făcut împreună. Ceea ce facem 
astăzi este o realizare împreună a întregului colectiv județean, consiliul județean, a întregii 
panoplii  a partidelor politice și e de admirat faptul că atunci când interesul o cere știm să nu 
mai fim adversari politici, dar sper ca ceea ce eu am spus să se concretizeze și prin vot. 
 Drăgoi Gavrilă: 
 Bună ziua tuturor. Mă numesc Drăgoi Gavrilă, sunt președintele Clubului Sportiv 
Nautic Hunedoara, îmi desfășor activitatea în caiac-canoe din 1979 având printre altele 
Diplomă de ambasador al sportului hunedorean, Diplomă de merit, Diplomă de excelență, 
plus sunt membru al Biroului federal al Federației Române de Caiac-canoe, fac parte din 
Comisia de competiții și disciplină a federației. V-aș spune doar câteva dintre rezultatele 
noastre pe care le-am avut de atâția ani: la nivel național medalii de aur, argint și bronz 408, 
locul II la nivel de tineret după Clubul Dinamo în 1995 învingând Steaua cu 6 sportivi care 
erau salariați atunci ai societății ICSH S.A., peste 31 de medalii la campionatele europene, 
mondiale de junori, tineret și seniori cu sportivi de-ai noștri, ultima apariție a noastră a fost 
locul IV la Jocurile Olimpice din China prin sportivul Ciprian Popa. Anul trecut, printr-un 
ajutor acordat de Consiliul Județean Hunedoara, am obținut o medalie de aur la 
campionatele naționale în prima probă care s-a introdus de 3 ani de zile canoe 1 fete, trei 
de argint și două de bronz. Dorim să continuăm această activitate fiindcă dacă nu ne-ar 
plăcea nu am face-o. Totodată mulțumesc domnului Gaita pentru funcția pe care a avut-o în 
ICSH și nu numai că a susținut caiac-canoe, a susținut toate sporturile care existau la 
ICSH: tenis, box, lupte, fotbal și așa mai departe. Vă mulțumesc frumos. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă mulțumim și noi, felicitări pentru rezultatele obținute, sperăm că de acum încolo 
ele să se îmbunătățească în așa fel încât numărul medaliilor de aur, indiferent la ce 
competiție participați să se mărească și ele să fie pe locul I și după aceea cele de argint și 
bronz.  



28 
 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului Județean 
Hunedoara de preluare în administrare a imobilului ”Baza Nautică Cinciș” prin procedura de 
dare în plată, pe articole: 
 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 solicitarea Consiliului Județean 
Hunedoara de preluare în administrare a imobilului ”Baza Nautică Cinciș” prin procedura de 
dare în plată, în ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIV. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea în funcția publică de conducere de 
director general al 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. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Trebuie să vă spun că această funcție a apărut disponibilă datorită faptului că 
doamna Popescu Viorica cea care a fost directorul direcției s-a pensionat. Doamna 
Georgescu lucrează de 17 ani în direcție, a fost director economic și aș vrea să fac o 
precizare ca să nu interpreteze nimeni – nu este membru din câte știu eu a niciunui partid 
politic. Dacă cineva are ceva să o întrebe, să-i dea sfaturi, indicații prețioase, vreau să vă 
spun că dânsa a participat la examen și l-a luat cu notă maximă, deci are o experiență în 
domeniu și mă bucur că avem oameni care chiar știu meserie mai ales că Direcția de 
Asistență Socială și  Protecția Copilului Hunedoara nu este una ușoară, dimpotrivă. 
 Gaita Doru: 
 Fac parte din consiliul director cu câțiva colegi din sală, am văzut preocupările 
deosebite atât ale doamnei Popescu cât și a doamnei director general de astăzi Georgescu 
și am fost deosebit de impresionat față de prezentările de materiale, de clarificările pe care 
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le-a făcut și într-adevăr au probleme deosebite. Atât vreau să o asigur de susținerea 
noastră totală și de justețea și legalitatea lucrurilor care le vom întreprinde acolo pentru că 
oamenii sunt foarte pricepuți, doamna director știe ce are de făcut și are nevoie și de 
sprijinul nostru pe care îl va avea. Mulțumesc. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea în funcția publică de 
conducere de director general al 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. (28) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea în funcția publică de 
conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția 
Copilului Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (28) 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Doamna director felicitări. Nu mai e cazul să vă spun ce responsabilitate apasă pe 
umerii dumneavoastră fiindcă o cunoașteți, sperăm să conduceți la fel cum ați făcut-o și din 
punct de vedere financiar și în perioada aceasta de interimat și să nu avem probleme deloc 
pe cât posibil în cadrul acestei direcții, foarte sensibilă poate cea mai sensibilă alături de 
spitale. Felicitări și sigur așa cum spunea domnul consilier Gaita sunt convins că veți avea 
sprijinul tuturor, al meu, al domnului Gaita pe care l-am auzit, dar sunt convins că și ceilalți 
colegi fac același lucru, prima dată moral și după aceea prin fondurile pe care vi le vom 
aloca prin hotărâri de consiliu către această direcție importantă a vieții cotidiene. Mulțumesc 
mult, încă o dată felicitări. 

 
x 
 

 Balint Tiberiu: 
 Vreau să vă prezint o situație care aduce, spun eu, o nouă dovadă în sprijinul 
afirmațiilor pe care le-am făcut că atacul Instituției Prefectului la adresa Regulamentului de 
transporturi pe drumurile județene al județului Hunedoara a fost unul politic și în sprijinul 
acestei afirmații v-aș aduce un articol și sunt convins că există și hotărârea de consiliu prin 
care în data de 7 iulie orașul Uricani a adoptat un regulament de transporturi similar cu cel 
pe care până când abuziv, cred eu, Instituția Prefectului l-a atacat în instanță îl avea și 
județul Hunedoara și până în momentul de față Instituția Prefectului nu s-a sesizat ca să 
atace și acest regulament în instanță deoarece acolo este un primar PSD. Cred că dacă i-a 
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preocupat pe domnii de la prefectură soarta investitorilor din Hunedoara așa cum pretextau 
în expunerea de motive, dacă îi preocupa soarta transportatorilor trebuiau să atace în 
instanță și acest regulament de transporturi.  
  Eu cred că e foarte bine că și orașul Uricani și-a adoptat un Regulament de 
transporturi pentru a-și proteja infrastructura și cred că Instituția Prefectului ar trebui în 
momentul de față să-și retragă acțiunea în instanță asupra regulamentului consiliului 
județean pentru că pentru această perioadă în care nu putem aplica acest regulament sau 
în această perioadă se produc distrugeri importante pe drumurile județene, iar Instituția 
Prefectului rămâne impasibilă la aceste distrugeri, cred că ar trebui să aplice aceeași 
măsură pentru toată lumea și nu să aplice măsuri în funcție de culoarea politică pentru că 
de mulți ani de zile Instituția Prefectului cel  puțin formal nu ar trebui să mai fie ocupată 
politic. Atât am vrut să vă aduc la cunoștință ca să vedeți felul în care se procedează. 
Mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule Balint, haideți să fim serioși, dacă eram în alianța USL vă garantez eu că 
nu era această decizie a prefecturii și vă mai dau un exemplu, știți cu toții și am aprobat aici 
în consiliul județean în urmă cu câțiva ani de zile finanțarea mai multor drumuri printr-un 
împrumut. Unul dintre drumurile respective este Boșorod-Târsa-Costești. Lucrăm de trei ani 
pe el, în această săptămână am primit de la Direcția Silvică o adresă prin care ne 
avertizează că facem lucrări ilegale și care afectează Direcția Silvică și pe locuitorii din 
zonă, e prima dată când aud o asemenea anomalie că un drum modernizat poate să facă 
acest lucru și ne avertizează că veți avea probleme că drumul nu e al vostru, nu e al 
consiliului județean ci este al Direcției Silvice. Eu înțelegeam că dacă-l luam și-l duceam 
acasă era într-adevăr o problemă dar acel drum a fost preluat de la două primării – Primăria 
Boșorod și Primăria Orăștioara de Sus prin hotărâri ale consiliilor locale respective, posibil 
că Direcția Silvică să aibă dreptate dar noi am fost de bună credință, am purces la drum 
datorită hotărârilor pe care le-am avut de la cele două primării să vii să spui, când mai bine 
de o treime este asfaltat, restul începând  modernizarea lui prin construirea infrastructurii, 
că să stopăm lucrările mi se pare o nesimțire din partea societății, iar societatea este 
condusă de niște oameni. Sigur noi ne vom continua lucrările, dacă e așa să rezolve 
problema cu primăriile și într-adevăr că există o lege care spune că drumurile silvice pot fi 
luate în domeniul public al adminstrației locale doar dacă li se dă un alt teren în schimb. Noi 
nu avem teren, nu avem posibilitatea de a face acest schimb, primăriile bănuiesc, nu că 
bănuiesc cu siguranță au și le recomand să se îndrepte acolo fiindcă noi nu aveam de unde 
să știm ce are sau nu are o primărie dar și asta a apărut tot în urma ruperii alianței. O să ne 
trezim că vom construi sau vom introduce apă, canalizare peste tot în județul Hunedoara 
prin fonduri europene și mai apare cineva care ne spune stop, nu e bine, dar nici ei nu o fac 
și vă dau un exemplu drumul care duce la de la Dobra- Roșcani – Bătrâna și care primarul 
sistematic vine să spună că e într-o situație delicată și acei 100 și ceva de oameni care stau 
acolo și îi felicit că stau acolo și chiar sunt de apreciat că stau și cultivă terenurile 
respective, intercalat în vreo două porțiuni, e drum județean, drum silvic, drum comunal, 
drum județean, drum silvic și dânșii nu fac nimic decât iau și o contravaloarea pe metru cub 
pentru întreținerea drumurilor, nu le repară, nu le dau nici primăriilor, nici consiliului 
județean, dar ei sunt ai celor de la guvernare și spun că dorim binele cetățeanului. Este 
regretabil că se întâmplă așa ceva, că politicul coboară până acolo, înțeleg că vrem să-l 
schimbăm pe unul să-l punem pe celălalt, dar nu înțeleg să nu-ți dai mâna și atunci când 
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poți face ceva pentru cetățean și faci să-ți vină adversarul să spună stop, că nu e în ordine, 
lasă-l în pace să meargă prin noroi, prin gropi. Vă avertizez sau îi avertizez că suntem aleși 
aici să fim în folosul cetățeanului și asta vom face atât timp cât suntem consilieri sau 
președinte de consiliu județean, numai și numai în folosul lui. Domnul consilier. 
 Ivănuș Nicolae: 
 Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați colegi și colege, vreau să fac 
precizarea că săptămâna viitoare de azi într-o săptămână în 6 august se comemorează în 
Valea Jiului 85 de ani de la evenimentele de la Lupeni din 1929. In zona Văii Jiului se fac 
manifestări de depuneri de coroane de flori, inclusiv manifestări cultural-artistice. Cu 
această ocazie, mai ales pe consilierii județeni din Lupeni inclusiv conducerea consiliului 
județean îi invit să participe la aceste manifestări. Vă mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc și eu domnule consilier și dacă tot suntem la manifestări, vreau să vă 
anunț principalele manifestări culturale din județ în perioada august – septembrie: ”Istorie, 
natură, cultură” - Costești 2014 ediția 47 în 23-24 august la Costești, în 29 – 31 august 
Festivalul concurs național de interpretare vocală a cântecului popular românesc, festival 
intitulat Drăgan Muntean, ediția a III-a, la Deva, inclusiv la Deva se va ține și Festivalul 
Pădurenilor. In 31 dimineața vom face pentru prima dată un parastas la mormântul lui 
Drăgan Muntean la Leșnic după care laureații și alți artiști de seamă ai României vor fi pe 
scena de aici de la cetate, cu un festival și cu un suport muzical de excepție. Serbările 
Naționale Tebea 2014 sunt în 7 septembrie, normal la Tebea, de fapt o să fie sâmbătă 6 
dar depunerea de coroane, tot ceremonialul care îl știți cu programul artistic finalizat în data 
de 7 septembrie. Si eu vă anunț că în luna august sunt în concediu o perioadă de timp la 
conducerea județului va fi domnul Gligor, o perioadă domnul Balint prin dispoziții pe care le 
voi da la momentul oportun. Vă rog domnule consilier. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte, aș dori să intervin și eu și aș dori să rog conducerea executivă 
a consiliului județean, pe dumneavoastră personal, să se găsească soluții pentru finanțarea 
în continuare a asociațiilor sportive cu fonduri nerambursabile, a ONG-urilor pentru tineret, 
cultelor pentru că cel puțin pe linie de sport știu că sunt cel puțin 7-8 asociații care nici nu 
au încheiat contractul cu consiliul județean și e păcat pentru că avem hotărâre de consiliu 
județean din luna aprilie și totuși găsite soluții pentru finanțarea lor. Eu aș da un singur 
exemplu chiar dacă unii cred că sunt sentimental, Automobil Club Român care are și ea un 
proiect eligibil, competițiile sportive automobilistice naționale sau județene le desfășurăm pe 
drumurile județene, exemplu avem în luna august în 16-17, până la urmă promovăm 
investițiile consiliului județean, drumul județean 664A dumneavoastră știți conducerea 
executivă poate ceilalți nu știu, a fost remodernizat, a fost reasfaltat, drumul arată foarte 
bine, sigur că sunt unele nereguli cu ploile care au fost acum o săptămână cu astuparea 
șanțurilor cu piatră și pământ în vreo 15-20 locuri, dar ele pot fi remediate. Am promovat și 
alte drumuri județene, chiar am fost în programele primăriilor de la Hunedoara, vom fi și la 
Hațeg în 29 august cu Zilele orașului, sigur nu militez doar pentru această asociație sportivă 
sau ONG, militez pentru a respecta hotărârea respectivă de consiliu județean care am 
aprobat-o în luna aprilie și astăzi nu ne-am opus dar, chiar ne-am bucurat că s-a putut cu 
fonduri suplimentare să stimulăm echipa campioană a României la futsal pentru că merită 
să promovăm sportul, chiar și amator dar și cel de performanță de la noi din județ. De 
aceea, cred că în luna august, chiar dacă sunteți în concediu, cei doi colegi ai 
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dumneavoastră sper să găsească soluții de finanțare și pentru asociațiile și ONG-urile care 
nu au fost finanțate cu fonduri nerambursabile pe acest an. Mulțumesc. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Mulțumesc și eu domnule consilier. Vreau să vă anunț că acele fonduri 
nerambursabile sunt date pe perioada anului 2014 începând din ianuarie până în 
decembrie, suntem doar în luna iulie. Vom căuta și poate și găsim soluții ca toate să fie 
finanțate. 
 Cazan Agripina: 
 Domnule președinte, stimați colegi, eu aș vreau să fac o remarcă la retragerea 
proiectului de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Județean 
Hunedoara cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Geoagiu. Am fost 
suprinsă și este de neînțeles cum un consiliu local poate să retragă o hotărâre în ultimul 
moment fiind vorba de o investiție atât de mare și de importantă pentru orașul Geoagiu, 
investiție pe care am încercat și eu și dumneavoastră să o prezentăm locuitorilor din 
Geoagiu. Vreau să vă spun că în perioada imediat următoare o să încerc să organizez 
dezbateri publice pentru a înțelege importanța acestei investiții în Geoagiu-Băi și vă cer 
totodată sprijinul în a mă ajuta pentru a le explica oamenilor această hotărâre care a fost 
retrasă din vina consilierilor locali care nu au înțeles importanța ei. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Nu e adevărat doamnă, scuzați-mă, am la mine în birou și să nu o luați ca lipsă de 
respect că mă duc până în birou, am uitat să aduc hotărârea de la Geoagiu. Orice hotărâre 
are trei lucruri esențiale – un raport de specialitate al tehnicienilor din consiliu, o notă de 
fundamentare semnată de primar sau de președinte și hotărârea ca atare. Toate au fost 
favorabile și nota de fundamentare a domnului primar și raportul de specialitate. Cel care  s-
a ridicat în consiliu și a spus că suntem niște acaparatori și s-a referit în mod deosebit la 
liberali, noi în consiliul județean suntem o treime, restul au altă culoare politică, că nu 
facem, că o fi, că pentru noi este greu că nu avem niciun avantaj, că nu se creează locuri 
de muncă, noi când am avut ideea și domnul Balint - și o să-l rog pe dânsul să vă spună 
mai multe lucruri până mă duc să aduc nota de fundamentare să vedeți ce a scris domnul 
primar nu eu, când și-a expus cuvântul și sub semnătură, da, pionul principal care a fost 
acolo cu o întoarcere de 180 grade a fost ideea domnului primar, dânsul i-a întors pe domnii 
consilieri, nu consilierii pe domnul primar. Domnul Balint vă las să spuneți mai mult și îmi 
cer scuze. 
 Balint Tiberiu: 
 Eu aș vrea să fac doar o precizare, cred că v-au informat greșit, proiectul nu a fost 
retras de pe ordinea de zi, s-a votat împotriva acestui proiect, a fost un singur vot ”pentru” a 
consilierului liberal prezent la ședință, consilierii PSD și UNPR au votat în bloc împotriva 
acestui proiect de investiție în Geoagiu-Băi care putea să aducă de la un grad de ocupare 
foarte mic în perioada de față doar pe timpul verii un grad de ocupare mai mare și implicit 
venituri tuturor celor care desfășoară activități economice în stațiune și Consiliului Local 
Geoagiu. Ceea ce v-a spus domnul președinte a fost în totalitate adevărat și a fost doar un 
vot politic ca să înțelegeți cum se pun problemele la Geoagiu, nu este nici în sprijinul 
cetățenilor, nici în sprijinul investitorilor, se creau acolo locuri de muncă, iar pentru un 
asemenea complex acvatic contribuția consiliului județean ar trebui să fie de 30%, deci e o 
sumă destul de mare gândiți-vă că dacă suma ar fi de 10 milioane euro, 3 milioane euro ar 
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fi cofinanțarea din partea consiliului județean și nu cred că vreodată consiliul local își va 
permite să realizeze un asemenea obiectiv. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui 
lucru care s-a mai discutat în ședința de consiliu, problema consilierilor era cine 
administrează acest complex acvatic  și cine va numi administratorul complexului acvatic, 
neregăsindu-se între cei care putea să propună o rudă în conducerea complexului au votat 
împotrivă. 
 Cazan Agripina: 
 Vă mulțumesc pentru lămuriri dar eu tot nu renunț la ideea de a organiza dezbateri 
publice. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Nici noi. Deci am aici proiectul de hotărâre nr.70/2014 privind aprobarea acordului de 
asociere pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală și de interes public Complex de 
agrement – Parc acvatic Geoagiu. ”Având în vedere expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului arhitect șef din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Geoagiu, reținând importanța construirii în stațiunea 
Geoagiu-Băi a unui obiectiv de interes public în scop de agrement care va permite 
desfășurarea activității turistice și în perioada sezonului rece pentru realizarea unui bazin cu 
apă termală acoperit, în conformitate cu reglementările legale, în baza art.45 din legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, hotărăște: Art.1 Se  aprobă asocierea Consiliului Local al Orașului Geoagiu cu 
Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea proiectului” și așa mai departe. Si acum am 
aici în ordine – raportul privind aprobarea acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
de dezvoltare zonală și de interes public; spune așa ”Una din principalele probleme cu care 
se confruntă turismul în stațiunea Geoagiu-Băi este caracterul sezonier care determină 
ineficiență economică a investițiilor importante în infrastructura turistică. Resursa naturală 
de bază în stațiunea Goagiu-Băi exploatată în scop turistic este apa termală care poate fi 
folosită în aceeași măsură și în timpul sezonului rece dar și în perioada caldă a anului, 
singura condiție fiind existența unor construcții adecvate. Consiliul Județean Hunedoara 
propune o asociere în cadrul căreia Consilul Local Geoagiu să pună la dispoziție o 
suprafață de teren corespunzătoare pe care să fie edificat un ansamblu de construcții de 
agrement de tipul unui parc acvatic format în principal din: bazine de înot pentru adulți, 
bazine pentru tobogane, piscine pentru relaxare și distracție, bazine de apă pentru copii cu 
mobilier, zonă de plajă, amenajări pentru activități sportive de tipul fotbal de plajă, volei de 
plajă, tenis cu piciorul, zonă comercială și de alimentație publică, zonă terapeutică, fitnes, 
saună, masaj” și așa mai departe. ”Consiliul Județean va coordona întreaga derulare.” 
Acesta e raportul arhitectului șef. 
 Si am aici nota de fundamentare semnată de primar – profesor Vălean Ioan,. Care 
spune așa ”Una din principalele probleme cu care se confruntă turismul în stațiunea 
Geoagiu-Băi este caracterul sezonier care determină ineficiență economică a investițiilor 
importante în infrastructura turistică...”  deci doamna consilier este strigător la cer, aceasta 
e ca și când eu vin și fac o notă de fundamentare și spun domnule vreau să fac acțiunea ”h” 
și a doua zi fiindcă atenție, nici în comisii nu s-a discutat această problemă decât în plen 
când domnul primar a sărit în sus și tot ce a spus acolo a retractat și i-a determinat pe 
consilieri, cu excepția  aceluia liberal să voteze împotriva acestui aspect, dragostea cu de-a 
sila nu putem face iar primarul și consiliul local sunt singurii autorizați să ne pună la 
dispoziție terenul pentru așa ceva, ori fără aprobarea lor noi nu putem intra, e ca și cum am 
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intra la dumneavoastră în casă să facem modificări fără să ne dați acordul. Nu înțeleg 
fiindcă este singura noastră stațiune balneoclimaterică, vin acolo sute de oameni pe serie, 
unii mai vin cu nepoți, ați văzut că stau pe la hoteluri, pe la tot felul de pensiuni,              
își fac tratamentul, după aceea stau că nu au ce face, cunoașteți bine stațiunea, iar cei care 
au făcut investiții acolo se plâng de același lucru – stațiunea oferă foarte puține lucruri. Ce 
poți să oferi într-o stațiune? Domnul Mariș a avut grijă prin proiecte europene să asfalteze 
trotuare, străzi, deci e aranjată din punct de vedere al infrastructurii rutiere, apă și canal, dar 
ea trebuie mobilată, cu ce? Cu puncte de atracție. Si atunci normal că mi-am retras astăzi 
proiectul fiindcă noi ne-am înțeles cu domnul primar că dânsul pune în ședința din 23 și noi 
îl putem acum că așa avem ședință. 
 Cazan Agripina: 
 Vă mulțumesc pentru lămuriri, nu am avut cunoștință de ceea ce mi-ați spus 
dumneavoastră, de evoluția hotărârilor din consiliul local. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă fac o copie dacă nu mă credeți. Domnul Gaita. 
 Gaita Doru: 
 Consiliul județean bineînțeles că se preocupă de bunul mers al tuturor lucrurilor din 
județ care îi aparțin și de drumurile județene, m-aș referi la drumul județean Hunedoara-
Teliuc-Toplița- Lunca Cernii- Gura Bordului; acest proiect a fost aprobat, s-a făcut un lucru 
extraordinar Toplița-Teliuc mai puțin, dar Toplița până la Lunca Cernii și Gura Bordului este 
un drum demn de invidiat inclusiv de o șosea internațională. Sunt două probleme aici, vă 
rog să ne spuneți acum sau data viitoare ce intenții au cei din Caraș-Severin care au o 
porțiune mult mai mică ca acest drum să-și atingă scopul pe care l-a avut. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Nu vă supărați, vă întrerup, scopul nostru și v-aș ruga să rețineți domnilor consilieri 
este să deservim populația județului Hunedoara, noi nu am făcut altceva decât am deservit 
pe cei de la Lunca Cernii, Gura Bordului, Mladin, Hășdău, care sunt câteva mii de oameni și 
știți bine că era singurul lor acces spre oraș, mai au prin pădure. Noi, recunosc că am avut 
o discuție cu președintele că eu vin până acolo, dar dacă dânșii ar vrea să vină ar fi grozav 
dar noi nu putem impune politica de dezvoltare a unui județ, altul decât al nostru. 
 Gaita Doru: 
 Nu m-ați ascultat până la sfârșit, am spus de la început că e un lucru fantastic de 
bun și aș fi vrut să văd ce perspectivă pentru că dacă eu plec din Toplița mă duc până la 
Reșița fac cu 60-70 kilometri mai puțin dacă nu ocolesc pe aici și ar fi păcat dacă nu-i 
lămuriți colegial pe cei din Caraș-Severin să facă acest lucru. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Posibil că pe fonduri europene să introducă și ei. 
 Gaita Doru: 
 In legătură cu acest drum, aș spune că drumul din Hunedoara până în Toplița este 
absolut dezastruos fiind deteriorat de cei care au trecut cu lucrările și în mod normal așa se 
întâmplă. V-aș ruga să trimiteți un organ de specialitate al județului ca la lucrările care se 
fac acum de reparare a drumului între Hunedoara și Toplița să vedeți cum decurg, este o 
bătaie de joc, sunt bani aruncați și sunt banii noștri, ai tuturor. S-au făcut câteva reparații 
execrabile, mai bine nu le făceau, trimiteți o comisie de audit, de expertizare, de ce doriți să 
vedeți ce se întâmplă pe acest drum, în afară de acest lucru vreau să știu dacă s-a încasat 
vreodată toaletizarea vegetației fiindcă vegetația ocupă o treime din acest drum acum. Este 
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clar că toaletizarea se face doar de trailerele care trec cu bușteni, că rup crengile de pe 
margine, lucru absolut incorect și vedeți ce se întâmplă pe această zonă și să ne spună 
cineva, am dat la cutare și-a făcut treaba sau nu și-a făcut-o pentru că cred că avem 
această obligație să vedem și cum cheltuim banii pe care îi aprobăm. Este ceva ce nu se 
poate, mergeți pe acest drum și sunt convins că ați și fost, să vedeți ce se întâmplă din 
punct de vedere al reparației rutiere și de întreținerea vegetației de pe margine și cum se 
poate circula pe acest drum, din păcate sau din fericire pentru noi, vin foarte mulți străini, 
zona este foarte căutată și toată lumea spune – unde am intrat aici? E păcat pentru că s-a 
făcut lucru bun 95%, atâta se mai poate face. 
 In al doilea rând, am citit la diverse de săptămâna trecută că am ridicat problema 
schimbării șefilor de comisii, vreau să spun colegilor și dumneavoastră că nu are nimeni 
nimic împotrivă, dar modalitatea de a se face a fost de neînțeles, categoric același rezultat 
era și dacă procedam corect, categoric și chiar o susțineam, iar răspunsul pe care l-am 
primit acum semnat de câțiva colegi cred că nu l-au citit, este ilar. Vă rog să-l citiți și să 
vedeți dacă e demn de un răspuns legal, frumos și decent, deci nu a avut nimeni nimic de 
comentat doar de procedură. 
 In al treilea rând, vreau să spun că atât materialele care au fost atașate hotărârii de 
schimbare a domnului Rus Ioan din vicepreședinte pe mine și pe colegi nu cred că ne 
satsifac și aș vrea să știu exact care au fost motivele, poate s-au întâmplat câteva lucruri 
care nu corespund, eu nu am tras asemenea concluzii și eu nu știu de ce a fost făcută o 
asemenea schimbare, aș vrea să mă lămuresc pur și simplu care au fost motivele 
schimbării, cred că sunt îndreptățit să le aflu pentru că atât raportul de specialitate cât și 
nota de fundamentare citindu-le atent și am pretenția că știu să citesc o notă de 
fundamentare și un raport de specialitate nu m-au convins. Vreau să știu motivele în scris. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vi le spun acum domnule consilier. Le vreți și scris? Bun și în scris vi le dăm. Să le 
luăm pe rând. Domnule consilier, drumul Hunedoara-Teliuc-Toplița-Lunca Cernii a fost făcut 
de la Toplița în continuare fiindcă era macadam atunci era pământ și de aceea l-am făcut, 
nu zic că mașinile care au transportat materialul necesar pentru a se face acest drum nu    
l-ar fi afectat numai că vreau să vă reamintesc că de 10 ani de zile de când este acel drum 
circulă cel mult pe acea zonă trailerele sau cum le cheamă pe ele cu lemne supraîncărcate 
și cărora nu le putem face nimic din cauza onor prefectului. Ce să fac, domnule consilier, să 
stau în mijlocul drumului? Domnule consilier ne cunoaștem de prea multă vreme, am fost 
prea multă vreme împreună ca să văd izul politic la această intervenție. Si dumneavoastră 
acum în speechul dumneavoastră ați precizat faptul că circulă mașinile încărcate cu lemne. 
Intr-adevăr drumul de acolo a fost stricat dar am încercat pe cât posibil să-l reparăm puțin, 
nu pentru o lungă perioadă de timp fiindcă acest drum este prins în proiectul nostru de a-l 
face de la Hunedoara de fapt vine din Deva de la Sântuhalm, se duce până la Călan, după 
aceea pe partea cealaltă până pe Teliuc-Toplița, se face pe fonduri europene. Nu știu dacă 
lucrările sunt execrabile, directorul tehnic e aici, mâine se va deplasa acolo și o să vadă și 
să vă informeze, mai ales că este efectiv și drumar deci în domeniu, nu este profesor de 
matematică, nici inginer siderurgic, deci e drumar și ca atare e în meserie cum s-ar spune. 
Aveți dreptate cu vegetația că acoperă parte sau ocupă parte din drumuri este un lucru care 
și luni dimineață în operativă ne-am întâlnit cu vicepreședinții, cu directorul tehnic cu care 
discutam și care e acută numai că această formidabilă alianță pe care noi am făcut-o USL 
din 2011 și până acum nu a dat un leu județului Hunedoara pentru nimic, nici pentru 
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calamități, nici pentru dezvoltare, decât cei care erau de la începutul anului care îi primim,  
i-am primit de la PSD, de la liberali 2004 – 2008, cred că prima parte liberalii i-au mai 
micșorat, am primit de la PDL apoi i-au tăiat și ei, apoi de la USL, ne-au tăiat și ei, sume 
insuficiente  pentru a întreține aproape 1600 kilometri de drum și atunci nu am avut decât 
să stăm și să ne gândim care sunt prioritățile. Domnul Bena care îl văd aici dar e foarte 
ocupat, bănuiesc că e atent la ce spun, domnule, la Săcărâmb îmi fac mașina zob, mi-o 
zgârii, da la Săcărâmb domnul Bena și domnul Moloț își zgârie mașina, fiindcă am preferat 
să astupăm gropile sau să tragem covoare asfaltice acolo unde a fost cazul și nu avem bani 
pentru acest lucru dar, există un dar și o să găsesc ceva soluție în dauna dumneavoastră a 
consilierilor. Vă atrag atenția că voi umbla la buzunarul dumneavoastră pentru tot felul de 
chestii, poate că facem o ședință la două luni, nu mai facem în fiecare lună, poate că facem 
un ATOP o dată la trei luni, nu o mai facem în fiecare lună și găsim niște bani de acolo și 
să-i băgăm dincoace. Firmele cu care avem contract ar putea face și au zis facem noi pe 
cheltuiala noastră și ne dați banii când puteți, nu ne permite legea, vine Curtea de conturi și 
ne impută – de ce ați făcut lucrări dacă nu aveți finanțare. E greu, așa este, aveți perfectă 
dreptate dar toată lumea își imaginează și dumneavoastră știți cel mai bine, mă refer la 
toată lumea în afara acestei ședințe că bugetul consiliului județean este mai mare decât cel 
al României, nu, nu avem și atunci am rugat primarii care au utilaje să mai facă și ei chestia 
aceasta să meargă cu cei care beneficiază de ajutoare sociale, înainte spunea domnul 
Staier că datorită intemperiilor acestora și s-au astupat șanțurile cu tot felul de piatră, au 
oameni care iau ajutoare sociale și la care ar trebui să le dea ceva de lucru dar nu merge 
nimeni, un primar indiferent de  ce culoare are, nu e al meu, e al consiliului județean dar el îl 
folosește nu noi, pe el îl afectează și ca aspect și ca circulație și ca tot, dar dacă am avea 
bani vă asigur că am face acest lucru. 
 Gaita Doru: 
 Ideea mea a fost da, avem, atât dar ăla să-l facem bine. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Ideea este bună, corectă, nu știu nu am avut probleme cu nicio firmă fiindcă nu am 
plătit-o dacă a făcut lucrări de mântuială, dar categoric dacă au făcut de mântuială vom lua 
măsurile care se impun. Mai vreți răspunsul scris? 
 Gaita Doru: 
 La schimbare? 
 Moloț Mircea Ioan: 
 A, sigur am uitat schimbarea. Domnule consilier, aștept și eu o groază de răspunsuri 
scrise la toți directorii care au fost schimbați, știți bine că aceasta e democrația că la 
schimbarea unei majorități se schimbă un guvern, se schimbă premierul, aici s-a schimbat 
majoritatea, pur și simplu, nimic altceva, dimpotrivă, am spus-o, am fost mulțumit de 
colaborarea cu domnul vicepreședinte, am făcut-o public. Domnule consilier s-a schimbat 
majoritatea, dumneavoastră la Deva vreți să-l schimbați pe Surgent cu oricine, ei nu dați din 
umeri că așa este, încercați să faceți o majoritate, aceasta e politica majorității. In momentul 
în care se schimbă majoritatea oriunde în lumea aceasta se schimbă premierul, se schimbă 
miniștrii, afară de primar, președintele consiliului județean și consilierii care sunt aleși, dar 
cu acești consilieri, dar proiectele, programele se duc mai departe, acele care au fost votate 
că în interesul cetățeanului am votat toți proiecte la începutul anului, majore pentru județul 
Hunedoara. Deci o propoziție – s-a schimbat majoritatea. Vreți să vă scriu asta? 
Mulțumesc. 
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 Gaita Doru: 
 Eram sigur, dar vreau să mai citiți o dată ce am spus data trecută la diverse să 
vedeți câtă dreptate am avut. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnul Gaita 90 % din activitatea mea dacă aș citi mailurile toate și le citesc și mă 
prinde noaptea 1, 2 ca să citesc e-mailurile dumneavoastră transmise, să vă citesc încă o 
dată și ceea ce aud chiar e prea mult. 
 Gaita Doru: 
 Cred că nu s-a înțeles pur și simplu. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnule sunteți mai deștept, noi suntem mai tăntălăi, chiar nu pricepem atât. 
 Gaita Doru: 
 Si comparați cu realitatea, atât. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Dar ce ați spus, mai țineți minte? Ce ați spus? 
 Gaita Doru: 
 Nu are rost. 
 Rudeanu Mihail Nicolae: 
 Faceți pace. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Credeți-mă, pacea pe care o am cu domnul Gaita nu o am cu nimeni. Doamnelor, 
domnilor să aveți un week-end plăcut, o vară plăcută că se pare că luna august va fi       
într-adevăr vara noastră, ne vedem la finalul lunii august posibil într-o ședință. 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 
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