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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

PROCES VERBAL 
Incheiat astăzi, 28 noiembrie 2014 în ședința ordinară a Consiliului Județean 

Hunedoara 
 
 

 Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Mircea Ioan Moloț. 
 La ședință sunt prezenți: Gligor Dorin Oliviu – vicepreședintele Consiliului 
Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, 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, Petrui Ioan Dorin, 
Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica 
Raul, Ștaier Ioan Dumitru, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian – consilieri 
județeni în Consiliul Județean Hunedoara; Dan Daniel – secretarul Județului Hunedoara. 
 Lipsesc motivat de la ședință: Balint Tiberiu Ioan – vicepreședinte și Toma Florian 
– consilier județean. 
 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 29  de consilieri, număr care se completează 
cu președintele consiliului județean (30),  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 21 octombrie 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 (30). 
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 Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum a 
fost publicată în presa locală: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara; 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014; 
10. 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; 
11.  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; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții, dotări și 
sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA 
SERV VALEA JIULUI; 
13. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014; 
14. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul județului Hunedoara a unei 
sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada sărbătorilor de 
iarnă 2014; 
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 aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
unele obiective ale consiliului județean; 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014; 
18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitarea sitului industrial de 
pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi”, a cheltuielilor 
legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, precum și a 
proiectului tehnic revizuit; 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul european a cetăților 
dacice din Munții Orăștiei”; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drumuri de acces 
pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a 
cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; 
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.201/2013 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru 
obiectivul de investiții ”Parc de Afaceri Simeria” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013; 
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din administrarea Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Geoagiu în administrarea S.C. APA PROD S.A. Deva; 
  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  ordinii de zi după cum urmează: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru ”Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” și ca de 
obicei – precizez că a fost dezbătut în comisiile de specialitate ale consiliului 
județean 

- Punctul de diverse. 
Dacă  sunt  observaţii ? 

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

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (30). 
 

I. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale 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 Henți Iulian Cosmin 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 
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

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

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene 
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 Henți Iulian Cosmin 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 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Camerei Agricole Județene Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi  (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene 
Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
 Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația 
cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 
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  (30). 
 Art.2: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi  (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea statului de funcții al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane 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 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 la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea statului 
de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, pe articole: 
 Art.1: 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(29).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea statului de funcții al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 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 Henți Iulian Cosmin 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 Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
 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 Henți Iulian Cosmin 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. 
 Cazan Agripina: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi(29).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență 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 Henți Iulian Cosmin 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 28 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin. 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 28 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, pe ansamblu: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 28 voturi pentru și o abținere – Muțiu Florin. 
 

VIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului 
Public de Administrare a Monumentelor Istorice. 
 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 Henți Iulian Cosmin prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația 
cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
  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 Henți Iulian Cosmin 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 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(30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 

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

 
 
 

X. 
 

   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 Henți Iulian Cosmin prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația 
cu patronatul. 
 Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Nefiind discuții, 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 (30).  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetelor 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. 
 Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin 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. 
 Stănescu Vetuța: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
 Cazan Agripina: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
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  Nefiind discuții, 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 
spitalelor de interes 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). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(28).  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor 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(28).  
 

XII. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI. 
 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 județean Henți Iulian Cosmin 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 
modificării programului de investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului 
de investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier județean 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 Henți Iulian Cosmin 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. 
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 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 fondului de 
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada 
sărbătorilor de iarnă 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 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 sumă este de 85 mii lei și de ani de zile o folosim pentru acțiunile pe care 
le desfășurăm în perioada sarbătorilor de iarnă. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea de la 
bugetul județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada sărbătorilor de iarnă 2014, pe articole: 
 Art.1: 

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

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada 
sărbătorilor de iarnă 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

XVI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
   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. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului județean, pe 
articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
   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. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014, 
pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 
  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitarea 
sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi 
activităţi”, a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 -2013, precum și a proiectului tehnic revizuit. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
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   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 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 
proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi 
pregătirea lui pentru noi activităţi”, a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 -2013, precum și a proiectului tehnic revizuit, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
 Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitarea 
sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi 
activităţi”, a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 -2013, precum și a proiectului tehnic revizuit, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul 
european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”. 
 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 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 
proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru 
integrarea în circuitul european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul 
european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare 
drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din 
Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional 
Regional 2007-2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
   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 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 
proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european 
a cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare 
drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din 
Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional 
Regional 2007-2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.201/2013 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit 
pentru obiectivul de investiții ”Parc de Afaceri Simeria” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
   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 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 pentru modificarea Anexei 
nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.201/2013 privind aprobarea 
proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții ”Parc de Afaceri Simeria” finanțat 
în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, pe articole: 
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 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. (30). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.201/2013 privind aprobarea proiectului 
tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții ”Parc de Afaceri Simeria” finanțat în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din 
administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu în administrarea S.C. APA 
PROD S.A. 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. 
 Cazan Agripina: 
 Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu votez. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea unor 
bunuri din administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu în administrarea 
S.C. APA PROD S.A. Deva, pe articole: 
 
 



25 

 

 Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(29).   
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din 
administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu în administrarea S.C. APA 
PROD S.A. Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIII. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 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 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 Master 
Planului pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara”, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere – Henți Iulian Cosmin.  
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi(30). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru 

”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, pe 
ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
  
 

Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, diverse. Până vă gândiți dacă avem ceva la 
diverse,  vreau să vă spun următorul lucru: sunt convins că urmăriți presa și ceea ce se 
întâmplă în județul Hunedoara în mod deosebit, în urmă cu ceva timp după ce noi am 
purces la ameliorarea calității drumului de la Iscroni la Aninoasa, am citit într-un ziar din 
Valea Jiului că domnul primar de la Aninoasa, mă rog, era sau nu era încântat aceasta 
mai puțin contează, ne-a transmis următorul lucru – dacă consiliul județean nu va face 
investiții pe acel drum ne va da în penal. Si atunci domnilor colegi fiindcă aici suntem toți 
în aceeași oală cum s-ar zice nedorind să vă atrag într-un dosar penal și dânsul spunând 
că are toate promisiunile și va face toate demersurile ca finanțarea să fie asigurată de 
către Guvernul României pentru acel drum, îi voi face dar o să vă informez și pe 
dumneavoastră și sper să fiți de acord, dânsul având posibilitatea – așa cum se exprima 
– să obțină bani de la fondurile guvernului să-i dăm această posibilitate și să fiți de acord 
să-i predăm în administrare drumul respectiv, ca să-l mai ferim de niște cheltuieli, de 
tribunal, poate nu are juriști, trebuie să angajeze avocați, ar fi niște cheltuieli inutile. De 
aceea, îi transmit pe cale verbală acum și o voi face și în scris, îi propun și m-am 
consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră care ați fost de acord, îi propun să preia 
în administrare drumul de la Iscroni la Aninoasa – 666B. Așteptăm de la domnia sa să 
facă un proiect, sunt convins că consilierii de la Aninoasa își doresc să facă această 
achiziție și să poată să investească în el, îi solicit să facă ședința de consiliu cât se poate 
de repede în așa fel încât noi în ședința următoare să vi-l supun spre aprobare și posibil 
să-i satisfacem dorința de a-l da în administrație și chiar vă rog să vă gândiți să facem 
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acest lucru. Omul are posibilitatea financiară să-l repare mai bine și mai rapid decât noi 
și ar fi păcat să-i frustrăm pe cetățenii din Aninoasa să circule pe un drum modernizat 
demn de secolul 21. 
 Domnilor colegi, fiindcă tot suntem la drumuri am avut o discuție contradictorie la 
domnul consilier  în care era nelămurit cu sumele de bani care s-au dus pe întreținere, 
am rugat Direcția tehnică să vă pună la dispoziție astăzi Programul de lucrări și servicii 
aprobat prin Hotărârea nr.210/2014 în care veți vedea acolo denumire activitate – 
întreținere îmbrăcăminte asfaltică câți metri pătrați, câtă valoare, care sunt drumurile, pe 
ce tronsoane, adică un detaliu în așa fel încât oricine vă întreabă vreodată sau dacă vreți 
vreți să verificați și dumneavoastră vă puteți prezenta, sunteți consilieri județeni, mergeți 
pe tronsoanele respective și vedeți dacă s-au efectuat lucrările care noi le-am decontat 
prin Serviciul contabilitate dar normal la inițiativa Direcției Tehnice. Dacă mai aveți și 
altceva? 
 Bârea Vasile: 
 Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere că peste trei zile se împlinesc 
96 de ani de la Marea Unirea din 1 Decembrie 1918, unire care s-a făcut în urma 
Primului Război Mondial unde România a făcut mari sacrificii umane și materiale, cred că 
se cuvine ca să urăm ”La mulți Ani!” României și românilor de pretutindeni și să spunem 
că cea mai mare bogăție a unei țări este independența și cea mai mare avere a unui om 
este libertatea. Mulțumesc. 

Moloț Mircea Ioan: 
 De acord cu dumneavoastră și cred că toată lumea este în asentimentul 
dumneavoastră și o facem cu mare plăcere. Vă mulțumesc și vom vedea următoarea 
ședință când va avea loc în perioada 12 – 15. Mulțumesc. 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE,     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
         Mircea Ioan Moloț         Daniel Dan 


