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 Sedința este condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Gligor Dorin Oliviu. 
 La ședință sunt prezenți: Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, 
Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, 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, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, Prip 
Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian  – consilieri județeni 
în Consiliul Județean Hunedoara; Dan Daniel – secretarul Județului Hunedoara. 
 Lipsesc de la ședință: Costa Cosmin Cristian, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, 
Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian – consilieri județeni. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Doamnelor, domnilor colegi consilieri, stimați invitați reprezentanți ai presei”La mulți 
ani!” și bun găsit în noul an. In 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. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 24  de consilieri,   potrivit art.95 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şedinţa este legal constituită.   

Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 12 
decembrie 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 (24). 
 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a fost 
publicată pe site-ul consiliului județean: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2013 pentru 
acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului 
bugetar 2014; 



2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2014, ca 
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015; 

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

4. Diverse. 
Dacă  sunt  observaţii ? 

 Supun spre aprobare ordinea de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (24). 
 
 

I. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2013 
pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului 
bugetar 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 Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului anului 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la 
sfârşitul exerciţiului bugetar 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 



- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 
2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului 
bugetar 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 
 

II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2014, ca 
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015. 
 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 Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar 
al anului 2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 



- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 
2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 

III. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de 
specialitate 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 Toma Florian prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (24) 
 



 
x 

  
 Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte de ședință, aș dori să iau cuvântul. Domnule vicepreședinte, aș 
dori să ne prezentați astăzi, în ședința de plen a consililiului județean, situația actuală din 
consiliul județean, respectiv statutul domnului președinte Mircea Moloț și statutul domnului 
vicepreședinte Balint Tiberiu care în prezent sunt, știe toată lumea, arestați la domiciliu. 
 A doua întrebare: de ce în intervalul din 9 decembrie până în 9 ianuarie deci 30 de 
zile nu ați reușit să  convocați o ședință ordinară a consiliului județean ci două extraordinare 
cu două-trei puncte la ordinea de zi? Solicit acest lucru la punctul doi întrucât în această 
perioadă de o lună de zile noi grupul consilierilor județean PSD, conform listei pe care am 
candidat în 2012 și am câștigat USL-ul conducerea consiliului județean, trebuia să validăm 
doi consilieri județeni.  
  De asemenea, legea prevede că consiliul județean trebuie să fie condus de un 
președinte și de doi vicepreședinți. Deci suntem foarte nemulțumiți de activitatea 
desfășurată în această lună de conducere intermiară a consiliului județean. Considerăm că 
această majoritate constituită ad-hoc de PNL cu PDL împotriva votului popular care a fost 
dat în iunie 2012 prin care USL-ul a fost mandatat și a câștigat alegerile în județul 
Hunedoara, domnul Moloț deținând funcția de președinte, domnul Tiberiu Balint funcția de 
vicepreședinte nu ne mai reprezintă pe noi, pe PSD și alegătorii noștri. Dorim să luați 
legătura cu dumnealor și cât mai repede vă propun să demisionați din aceste înalte funcții și 
în prezent considerăm că activitatea în consiliul județean nu se mai desfășoară în mod 
corespunzător, demisionând domnul președinte automat conform legii, în termenul prevăzut  
se vor putea organiza alegeri pentru alegerea președintelui consiliului județean.  
 Vă solicităm acest lucru pentru binele și interesul cetățenilor din județul Hunedoara. 
Vă mulțumesc. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Si eu vă mulțumesc, cred că la prima dumneavoastră întrebare cel mai normal și 
îndreptățit este să răspundă secretarul județului, iar eu îmi voi rezerva dreptul să răspund la 
cea de-a doua întrebare. 
 Daniel Dan: 
 Dacă-mi permiteți o să fac strictă referire la textul de lege, avem Legea nr.393/2004 
privind statutul aleșilor locali, raportat la această lege cu modificări și completări ulterioare, 
toți de aici – consilieri județeni, vicepreședinte, președinte se supun acestei legi organice, 
statutul aleșilor locali. Tot pe textul acesta de lege se face vorbire, vorbesc de art.102 
coroborat cu art.72, în situația în care sunt suspendați din funcție președintele, 
vicepreședintele, obligațiile și atribuțiile sunt conferite din prezenta lege, lege de care 
vorbeam,  de drept vicepreședintelui care este în funcție. Acum situația în care suntem și 
funcționăm domnul vicepreședinte exercită de drept prin efectul legii atribuțiile de 
președinte, situația dumnealor este suspendată având în vedere ordinul prefectului. Ca și 
procedură vă pot spune că de la alte instituții s-a comunicat o sentință către Instituția 
Prefectului, Instituția Prefectului ne-a comunicat nouă consiliului județean ordinele cu cei doi 
demnitari, aleși locali și care sunt și se află în situația de suspendare și asta coroborat cu 
ceea ce v-am spus eu adineauri este exact situația prezentă de acum, atribuțiile de 
președinte sunt exercitate de drept de domnul vicepreședinte aici în sală alături de mine. 
 Acum eu consider că problema era oarecum cunoscută și sunt convins că o lege de 
o asemenea importanță, Statutul aleșilor locali, o lege organică, Legea nr.215 și cu tot 



respectul pentru dumneavoastră pe ea funcționăm, pe ea existăm, pe ea sunteți aleși, pe 
ea vă aflați în mandate aleși de cetățeni sunt cunoscute lucrurile acestea, dar eu am vrut să 
le precizez foarte clar pe aspectul acesta. Celelalte aspecte este să zic o discuție de natură 
politică care nu o puteți discuta cu secretarul, dacă doriți în cadrul dumneavoastră sau cu 
colegii consilieri județeni cum sunteți de altfel toți. Mulțumesc. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Domnule președinte, sunt foarte nemulțumit de răspuns, ne-a spus lucrul care l-a dat 
presa, vreau să-mi spuneți dumneavoastră din conducere despre situație, de presupusele 
fapte de corupție din consiliul județean, aceasta aș dori să ne spuneți, asta doresc cetățenii 
să afle și nu Legea nr.215. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Dumneavoastră ați adresat două întrebări. Aceasta este o precizare suplimentară? 
 Eu cred că vi s-a răspuns corect la prima întrebare, referitor la precizarea 
suplimentară eu cred că lucrurile sunt de notorietate publică în situația în care discutăm și 
nu noi suntem cei care dăm verdicte de dreptate sau de nedreptate, fapte care încalcă 
legea sau nu încalcă legea, sunt alte instituții și eu cred că la momentul potrivit instituțiile 
respective se vor pronunța vinovat, nevinovat cu toată obiectivitatea pentru că și eu respect 
punctul dumneavoastră de vedere, nemulțumirea dumneavoastră, dar parcă prea le 
amestecăm atribuțiile administrative cu deciziile politice.  
  Respect și nemulțumirea dumneavoastră referitor la frământările ce mai există astăzi 
într-un USL, dumneavoastră știți unde există, cum există, eu spun doar un singur lucru 
referitor la legitimitatea lui 2012, da, o lege electorală care a consfințit un rezultat dar alte 
legi la care dumneavoastră ați făcut referire au fost încălcate. Eu nu cred că încălcarea 
acestor legi au fost propunerile USL-ului 2012 de câștigare a alegerilor. Spun acest singur 
lucru și cred că alegerile se câștigă prin adevăr și nu prin altceva. Alegeri la nivelul 
președinției consiliului județean vor putea avea loc doar prin decizia guvernului la 90 de zile 
de la fie o stare de incompatabilitate a președintelui Consiliului Județean Hunedoara, chiar 
dacă suspendat astăzi el se numește Mircea Ioan Moloț sau o pronunțare definitivă 
alăturată la ceea ce dumneavoastră ați invocat în expunerea dumneavoastră dar nu știu 
dacă și configurația noastră generală ar trebui să fie alta atunci doar prin demisia fiecăruia 
dintre noi se poate ajunge la reconfigurarea consiliului județean.  
 Eu vreau să vă asigur cu toată responsabilitatea de buna funcționare administrativă 
a instituției consiliului județean. Mulțumesc. 
 Staier Ioan Dumitru: 
 Referitor la cele două ședințe extraordinare și niciuna ordinară, ce ne puteți spune? 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Eu cred că vă este extrem de clar caracterul extraordinar al ședinței de astăzi, până 
în data de 9 ianuarie trebuia să adoptăm proiectul de hotărâre privind aprobarea deficitului 
bugetar, deci ședința are categoric, sută la sută caracter extraordinar. Sunt în 9 ianuarie, 
ianuarie are 31 de zile și stă în fața noastră să vedem când ne vom încadra cu toată 
responsabilitatea de a da un buget corect, transparent necesar pentru funcționarea și 
dezvoltarea județului nostru atât cât sunt responsabilitățile noastre, iar pentru luna 
decembrie așa cum tot dumneavoastră ați deschis seria de întrebări, hotărârile necesare 
funcționării instituției noastre au fost luate în ședința extraordinară ce nu a fost convocată 
de Dorin Gligor, așa am găsit-o convocată extraordinară, putea fi convocată ordinară, putea 
sută la sută aici nu poate să mă contrazică nimeni, eu vă spun cu tot respectul și cu toată 
colegialitatea, singurul meu semn de întrebare e cum să mă adresez domnule consilier USL 
sau domnule consilier PSD, aceasta e singura enigmă ce mi-ați lăsat-o în întrebare. 



 Staier Ioan Dumitru: 
 Dumneavoastră ați scris PSD, nu eu am scirs. 
 Gligor Dorin Oliviu: 
 Eu nu, sub nicio formă, nu am scris în viața mea PSD niciodată și chiar vă rog 
credeți-mă. Domnul președinte Moloț a primit suspendare pentru 30 de zile și dacă noi la 
mijlocul lunii decembrie într-o ședință extraordinară am rezolvat problemele județului 
Hunedoara nu mi s-a părut normal să convoc, nu știu de Crăciun, între Crăciun și Anul Nou, 
de Revelion o ședință ordinară în care ce trebuia să facem, să analizăm pentru șase zile 
situația conducerii, cred că cel mai important e să ne prezentăm în fața cetățenilor cu 
declarații acoperite de acțiune administrativă pentru că simplele declarații fac parte dintr-un 
mod de acțiune politică ce nu cred că cineva îl mai dorește în Hunedoara sau în România. 
 Alți colegi, mai sunt înscrieri la punctul de diverse?  Dacă nu, ”La mulți ani!” încă o 
dată și succes împreună în noul an. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul vicepreședinte Gligor Dorin 
Oliviu închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
  VICEPRESEDINTE,    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
             Gligor Dorin Oliviu          Dan Daniel 
 
 


