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     La ședință sunt prezenți: Nistor Laurențiu - președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Bobora Mircea Flaviu și Vasilescu Sorin 
Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Armean 
Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, 
Circo Aurel Vasile, David Adrian Nicolae, Dunca Victoria Alina, Felciuc 
Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Gligor Dorin Oliviu, Hojda Ioan, Ivăniși 
Maria, Magheru Dan Adrian, Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, 
Popescu Valentin, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț 
Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri 
județeni; Stefoni Dumitru Sorin – secretarul județului Hunedoara. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Andronache 
Daniel Costel, Antal Liviu Marius, Dimulescu Rodica, Hirghiduși Ion, 
Hodor Petru, Iovănescu Alin Cosmin, Mârza Florin, Suciu Ancuța Elena. 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
    Sedința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 25 consilieri din totalul de 
33, potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şedinţa este legal constituită. 
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    Fac precizarea că ședința de astăzi a fost convocată potrivit 
prevederilor art.94 alin.4 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care 
stipulează că, în caz de forță majoră și de maximă urgență, convocarea 
consiliului județean se face de îndată. 
    Pentru început, în conformitate cu prevederile art.49 alin.2 ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al 
României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Nistor Laurențiu:   
           Inainte de a începe lucrările ședinței, stimate doamne și 
stimați domni consilieri, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă 
fac o informare asupra unor lucruri care ar trebui să ne dea de gândit 
tuturor colegilor care suntem astăzi în consiliul județean, indiferent că ne 
place să spunem că o parte suntem la putere sau o parte în opoziție. Eu, 
ca președinte al consiliului județean, consider că toți trebuie să fim la 
putere în județul Hunedoara. Sigur că, politic, ne despart idei, fapte, dar 
când este vorba de ideile și faptele pentru locuitorii județului Hunedoara, 
cred că nu trebuie să ne despartă nimic. 
    Am convocat astăzi această ședință ca să vă informez - și pe 
cei din dreapta, ca și pe cei din stânga - cu privire la unele probleme. Dar 
vreau să vă spun că, în momentul în care ne apucăm să facem declarații 
politice, acestea sunt bune, dar să fie și justificate. A face declarații 
politice și a arunca cu noroi numai de dragul de a arunca cu noroi, este 
neplăcut și nu ne caracterizează – cred eu – nici pe unii, nici pe alții.  
    In urma ploilor care au căzut și a calamităților din zona 
Sarmizegetusa, s-a distrus în foarte mare parte drumul care a fost făcut 
și inaugurat acum puțin timp. Este bine că a fost inaugurat și este bine că 
a fost făcut drumul respectiv. Dar este trist că alte influențe negative 
asupra acestei lucrări deosebit de complexe și de o importanță deosebită 
și-au pus o amprentă care nu este tocmai binevenită, iar acum se văd 
roadele. 
    Pe cei care sunteți mai noi în consiliul județean vă pot informa 
– pentru că cei mai vechi știu – că la acest drum de 18 km, care leagă 
Costești de Sarmizegetusa, a fost un proiect inițial la care s-a renunțat, 
un proiect inițial care era bine gândit, bine conceput. Nu vreau să intru în 
amănunte astăzi cu privire la motivele pentru care s-a renunțat și pentru 
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care s-a luat alt proiectant; probabil pe motive de casă. S-a luat alt 
proiectant, care vreau să vă spun că a făcut un dezastru acolo.  
    Astăzi am convocat la fața locului proiectantul, constructorul, 
dirigintele de șantier, managerul de proiect, Inspectoratul de Stat în 
Construcții, Direcția Silvică și Apele Române, plus specialișii din consiliul 
județean. Am constatat că, de fapt, a fost o abatere totală de la proiect și 
nu numai. S-a dovedit încă o dată că ideea de a se câștiga licitațiile în 
funcție de prețul cel mai scăzut este fatală pentru toate investițiile. Asta v-
o spune un om care a fost în Parlamentul României și care s-a zbătut 
pentru aceasta, pentru modificarea legii achizițiilor publice în așa fel încât 
prețul cel mai mic să nu fie criteriul de bază în atribuirea licitațiilor. Asta 
este cea mai mare porcărie posibilă, dragi colegi. 
    Așa ne-am trezit și astăzi, la drumul de la Sarmizegetusa, că 
de la 32.780.000 lei cât costa inițial proiectul, acesta a fost atribuit la 58% 
din valoarea inițială. Dacă cineva crede că la un procent de 58% din preț 
poți face o lucrare corectă, poți să respecți un proiect, se înșeală. Dacă 
cineva crede că mai putem merge așa în județul Hunedoara, la fel se 
înșeală. Vreau să vă asigur, dragi colegi consilieri, că în mine veți avea 
un dușman cei care credeți că se mai vor câștiga licitații în felul în care s-
au mai câștigat. Nu putem să mergem tot așa. 
    Nu vreau să intru în amănunte, nici în polemică cu nimeni, dar 
la următoarea ședință o să vă cer aprobarea să contractăm o firmă de 
consultanță. Eu aș dori să fie de la Facultatea de Construcții de la 
Timișoara, cei care să vină și să ne ofere consultanță în proiectul 
respectiv, începând de la studiul de fezabilitate și până la execuție.  
    Mi s-a spus că dirigenția de șantier și urmărirea lucrărilor a 
fost câștigată o firmă de la București, care era în legătură, probabil, și cu 
proiectarea și care a subcontractat altui individ care, din păcate, 90% din 
timp era beat pe teren. Si astăzi a venit într-o asemenea stare și - îmi cer 
mii de scuze că v-o spun, dar trebuie să vă informez și pe 
dumneavoastră – am informația că a și urinat pe niște lucruri de acolo, 
mai sfinte pentru noi, pentru ardeleni. Dar asta e viața! Suntem în 
România și trebuie să suportăm și asemenea treburi. Inclusiv astăzi, 
dirigintele de șantier a venit să ne dea lecții, nu să spună cu ce s-a 
ocupat el. 
    Vreau să vă spun că sunt locuri unde trebuiau făcute 
gabioane, dar ele nici măcar nu existau în noul proiect, deși în vechiul 
proiect fuseseră prevăzute. Culeele de la poduri, în loc să aibă aripile 
deschise, ca să nu obstrucționeze intrarea apei pe sub pod, ele erau spre 

3 
 



închidere, în așa fel încât lemnele s-au baricadat la pod și au distrus 
drumul pe o porțiune de mai mult de o bandă și jumătate.  
    Sunt lucruri peste care, vă spun sincer, nu o să pot trece cu 
vederea. Nu vă cer astăzi părerea, pentru că astăzi avem o ședință cu 
totul altfel, dar în ședința ordinară o să discutăm mai pe larg aceste 
probleme. Eu vă mulțumesc și, dacă cumva sunt întrebări, vă stau la 
dispoziție cu mai multe informații, inclusiv în ce privește materialele 
folosite la construcția acestui drum. Si despre ele am informații foarte 
clare și precise, inclusiv poze - pe care nu le-am făcut eu, ci le-au făcut 
cei care erau interesați și care într-o zi au fost aduse în plic sigilat pentru 
președintele consiliului județean; o să vi le arăt la momentul potrivit. 
    Acum o să mă opresc aici, pentru că nu vreau să vă mai rețin. 
Vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea de a mă asculta. Doar atât 
vă mai spun: că acum se trezesc oameni care au fost parte a vechii 
puteri care spun că consiliul local este vinovat, pentru că a dat voie să 
circule pe acolo mașini cu gabarit depășit, care transportau lemne. Dragii 
mei, eu nu pot să concep așa ceva. Se știe foarte bine că în zonă este 
exploatare forestieră. Se știe foarte bine că, dacă am construit un drum 
pe fonduri europene, trebuia să punem așa: 25 cm de balast, 15 cm de 
piatră concasată, 6 cm de binder și 4 cm de uzură. Nici vorbă să se vadă. 
Acuma ne spune natura, ne arată ea ce s-a pus. In multe locuri asfaltul e 
pus direct pe pământ. Dirigintele de șantier, constructorul, proiectantul, 
toți va trebui să stăm la masă și să discutăm, inclusiv Inspecția de Stat în 
Construcții, ca să nu mai apară asemenea lucrări în județul Hunedoara. 
    Sper din tot sufletul ca ceea ce v-am spus astăzi să ne facă 
mai prudenți pe toți - și pe unii, și pe alții – în a ne arunca cuvinte grele, 
care lasă urme mult mai grave dacă nu ne controlăm de la început. Este 
un apel pe care vi-l fac la toți: și la cei de la PSD, și la cei de la PNL. Este 
ușor să arunci cu cuvinte și să le pui în cârca altuia astfel de lucruri. Nu 
sunt omul care să mă apuc să pun în cârcă cuiva, dar nici nu sunt omul 
care să suport toate posibilele jigniri care mi se aduc. Să fim puși în 
situația ca nici după trei săptămâni de când am preluat conducerea 
consiliului județean să fim făcuți „administrația incompetentă a județului”. 
Stiu cine e cel care a făcut afirmația și e în sală. 
    Mai am un singur lucru de spus și cu asta închei. Deponeul 
ecologic este o bombă atomică pe județul Hunedoara. Si nu numai. Vina 
– am spus și o repet – este a fostului director, care a „păpat” banii mult și 
bine. A avut un buget de un miliard și ceva, pe care încă nu știm cum i-a 
consumat, dar o să-l controlăm. Iar în momentul când l-am adus aici, în 
fața primarilor din ADI, nici nu a fost în stare să scoată două cuvinte, a 
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spus că dă cuvântul avocatului său. El nu a înțeles că este directorul ADI, 
nu a înțeles că el răspunde de treaba asta, ci a înțeles că poate să 
vorbească cu mine prin avocatul lui. Așa ceva nu se poate întâmpla. Nu 
angajăm pe banii consiliului județean oameni care să vorbească ca 
avocați pentru directori. I-am spus că sunt de acord să vorbească 
avocatul său, cu condiția ca directorul să-și dea demisia și să-l numim pe 
avocat director. 
    Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și, dacă mai doriți alte 
clarificări, vă stau la dispoziție. 
      David Adrian Nicolae: 
    Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți! V-am ascultat cu 
mare atenție, pentru că este o problemă care privește întreg județul 
Hunedoara. Drumul către cetățile dacice este un drum - hai să-I spunem 
așa! – strategic pentru județul Hunedoara, pentru cei care ne iubim 
originile și ne iubim tradițiile și mai ales pentru cei care dorim să ne 
punem în valoare patrimoniul cultural și istoric al nostru, al hunedorenilor. 
    Sunt alarmat, pe bună dreptate, de toată prezentarea 
dumneavoastră și am reținut câteva aspecte pe care, pentru ca toți 
hunedorenii să fie informați până la capăt, aș dori să le clarificăm. In 
primul rând, aș vrea să înțeleg – pentru că eu nu am înțeles – dacă 
drumul acesta a fost distrus în totalitate, în mare parte sau cum? 
Dumneavoastră ați spus că în foarte mare parte a fost distrus. Aș vrea să 
punctăm, ca să știm exact câți kilometri, din cei 18 care s-au construit, nu 
mai există astăzi. Si aș vrea să știu părerea dumneavoastră în urma 
analizei făcute astăzi sau, mai degrabă, părerea dumneavoastră formată 
în urma discuției cu experții în domeniu. Vinovat este constructorul, cei 
care s-au ocupat de construcția acestui drum, sau am avut de-a face cu 
evenimente naturale deosebite și mă refer aici la o calamitate – este tot 
un cuvânt care a fost folosit de dumneavoastră. 
    In privința celorlalte insinuări pe care pe care le-ați făcut - și 
aici mă refer la „influențe negative” – eu cred că asemenea acuzații 
implică o gravitate și o responsabilitate mare și sunt convins că din 
poziția dumneavoastră, mai ales prin experiența pe care o aveți în 
administrația publică locală și în Parlamentul României, știți foarte bine 
ce vă asumați în acest moment. Pentru că toate aceste acuzații, fie ele și 
voalate, fie ele și făcute fără subiect și predicat, trebuie demonstrate. 
    Mă bucur să spun că sunt de acord cu dumneavoastră în 
ceea ce privește  un aspect. Cred că politica prețului celui mai mic ce 
câștigă licitații în România este o politică greșită și mă bucur că a fost 
îndreptată oarecum de noua lege a achizițiilor publice care funcționează 
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în România astăzi. Dar la momentul în care s-a făcut această licitație, 
legea a obligat ordonatorul principal de credite să o atribuie acelei firme 
care a oferit prețul cel mai mic și care a îndeplinit criteriile tehnice și așa 
mai departe, conform legii în vigoare la acel moment. Mai mult decât atât, 
instrumentul de verificare al Ministerului Finanțelor, care a verificat 
dosarul de achiziție, nu a făcut nici o observație asupra ei. Dacă mai 
există vreun dubiu cu privire la dosarul de achiziție publică a acestei 
investiții sau dacă dumneavoastră, domnule președinte, aveți vreun 
dubiu cu privire la orice lucrare sau investiție făcută de Consiliul Județean 
Hunedoara până acum, vă rog în calitate de consilier județean să faceți 
toate demersurile pentru ca adevărul să iasă la lumină și sunt convins că 
așa o să faceți. 
    Până atunci însă, recomandarea mea – pentru că am stat și 
eu o scurtă perioadă de timp pe scaunul pe care dumneavoastră stați 
acum – este să nu vă hazardați în declarații pentru care nu puteți să 
aduceți un suport real. Pentru că nu noi suntem cei care trebuie să dăm 
drumul la asemenea insinuări. Vă rog, însă, să-mi răspundeți astăzi – nu 
mie, ci hunedorenilor – la primele două întrebări pe care vi le-am adresat. 
Si anume: câți kilometri din cei 18 ai drumului Costești-Sarmizegetusa 
sunt distruși? și dacă cei care doresc să parcurgă acest drum sunt sau 
nu sunt în siguranță? Si vă mulțumesc că m-ați ascultat. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mă bucur că deveniți și simpatic la un moment dat. Tinerețea 
întotdeauna are și simpatia ei, dar nu totdeauna și dreptatea. Nu am 
măsurat în kilometri, dar vă pot spune exact că în șase locuri este rupt 
drumul. Si vă pot spune exact că nu insinuez nimic. Si dacă credeți că 
insinuez ceva, v-aș ruga să vă urcați cu mine în mașină, să mergem la 
fața locului și să vedeți care este situația. Si un orb ar fi văzut unde 
trebuia să se fac gabioane, pentru că apa vine dintr-o anumită direcție și 
lovește direct în drum; dar tocmai acolo proiectantul ăla deștept nu le-a 
prevăzut. In trei locuri. Domnul Popa Ovidiu poate confirma, că a fost pe 
acolo și știe unde erau și unde nu erau gabioane.  
    Pot spune că s-au făcut și lucruri bune. De exemplu, la 
capătul drumului, unde s-a făcut podul acela mare din beton, oricât a dat 
apa în el, nu l-a mișcat. Despre podul acela intubat nu pot să spun lucruri 
rele. Dar acolo pot să vorbesc de altceva: că dealul care este în fața 
podului, dacă nu facem ceva ca să-l stabilizăm, în orice moment poate să 
cadă și blochează podul de tot. Deci vă asigur că nu este nici o insinuare. 
Greșeala începe de la studiul de fezabilitate, proiectare și în continuare.   
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      Cei de la RomSilva și Apele Române lasă foarte mult de dorit. 
Acolo sunt bușteni, de zece ani poate, lăsați pe fundul râului și acuma e 
normal că au fost mișcați. Si când a dat bușteanul ăla - cu diametrul de 
500 de mm sau poate mai mare - în gabion, l-a făcut praf. Cert este că 
firma care a câștigat întreținerea acelui drum, nu știu cum se numește, că 
nu eram pe aici pe vremea aceea – TRAMECO spun colegii mei – trebuie 
să facă ceva ca în două sau trei zile să-l redea circulației pe una din 
benzi. Si sunt în patru locuri asemenea situații. Nu putem să ne jucăm cu 
viața oamenilor, pentru că s-a săpat foarte mult sub drum și dacă trece o 
mașină se prăbușește. I-am rugat să închidă circulația pentru două-trei 
zile, ca să umplem acolo și să putem circula măcar pe o singură bandă, 
iar pe urmă vom stabili ce trebuie să facem în continuare. Impreună, toți 
la un loc, să vedem ce putem face. 
    Sper că sunteți mulțumit cu răspunsul. Mulțumesc. 
    Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară care a avut loc în data de 27 iulie 2016. Aveţi dreptul să 
contestaţi conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi  menţionarea  exactă 
a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că 
nu au fost consemnate cu exactitate. 
    Se supune la vot procesul verbal: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Nistor Laurențiu:   
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect 
al ordinii de zi: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului justificativ privind 

explicitarea populației echivalente pentru o parte din aglomerările 
incluse în Anexa 7 din Master-planul pentru „Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara” pentru faza a 
II-a 2014-2020. 

    Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi (25). 
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    Nistor Laurențiu:   
    In ce privește proiectul de hotărâre propus, o să-i dau 
cuvântul domnului vicepreședinte Vasilescu, care s-a ocupat de această 
problemă împreună cu domnul director Arion și cu specialiștii din consiliul 
județean. Am reușit să mai facem câteva aglomerări de populație, astfel 
încât să poată fi prinse în master-plan, pentru ca unele comune din județ 
să poată accesa fonduri de la AFIR Timișoara pentru canalizare și apă.  
    Vă informez și pe dumneavoastră, domnilor consilieri, că 
miercurea trecută am avut o instruire cu toți primarii - și nu vreau să spun 
că primarii sunt neinstruiți, presa să nu-mi pună iarăși în gură cuvinte pe 
care nu le spun! Au fost invitați toți primarii, indiferent de coloratura 
politică, și cei mai mulți au fost prexenți, doar 11 au lipsit. Am chemat pe 
directorul de la ADR Vest, domnul Sorin Maxim, care a venit cu toți 
specialiștii lui, și pe domnul director Bucătaru de la AFIR, care a fost și 
dânsul însoțit de specialiști. Timp de 3 ore dânșii au explicat primarilor, 
pentru ca fiecare din ei să știe ce are de făcut, să depună la timp proiecte 
și să poată obține bani încă de la AFIR. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Domnule președinte, stimați colegi, am plecat de la 
necesitatea a cel puțin 20 de unități administrativ-teritoriale care își 
doreau investiții pe extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată și care nu au fost cuprinse în lista de investiții prioritare din master-
plan. 
    Am început demersurile din data de 21 iulie, împreună cu 
reprezentanții ADI AquaPrest. Am făcut adrese la cele 20 de unități 
administrativ-teritoriale. Unii dintre ei s-au apucat și au făcut memoriul 
tehnic prin care au justificat aglomerarea. Aceasta trebuia să aibă minim 
2000 de locuitori echivalenți, astfel încât să poată fi eligibili, nu pe POR 
infrastructură mare – unde lista de investiții prioritare era făcută, ci să fie 
eligibili pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe AFIR. Din cauza 
aceasta am purtat mai multe discuții cu JASPERS, cu Ministerul 
Fondurilor Europene, cu consultantul care a făcut master-planul, cu 
ApaProd.  
    In urma memoriilor justificative pe care le-au făcut un număr 
de 10 unități administrativ-teritoriale, împreună cu consultantul, am 
întocmit un memoriu care nu face altceva decât să expliciteze master-
planul. Pentru că aceste aglomerări erau cuprinse în master-plan, dar nu 
erau în lista de investiții prioritare. Acest memoriu explicitează cele 9 
aglomerări, pe care vi le și enumăr: Băcia, Baru, Hărău, Pui, Rîu de Mori, 
Sîntămărie-Orlea, Sarmizegetusa-Totești, Romos și Vețel. Sunt cele 
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nouă aglomerări care, în aceste condiții, pot să fie eligibile pentru 
accesarea de fonduri de la PNDR și astfel să-și poată face investițiile 
necesare pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată. 
    Acest memoriu trebuie să-l aprobăm printr-o hotărâre a 
consiliului județean și va face parte integrantă din master-plan. Cred că 
este un lucru benefic, astfel încât vom reuși să mai atragem încâ câteva 
milioane de euro în județul Hunedoara, pentru a putea realiza aceste 
investiții. Mulțumesc. 
    Arion Victor: 
    Mă bucur că putem să mai atragem fonduri europene pentru 
aglomerările rurale din județul Hunedoara, lucru pe care nu l-am putut 
face pe ghidul solicitantului pe infrastructura mare, și mă bucur că aceste 
localități vor beneficia de servicii de alimentare cu apă și canalizare.   
  Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Memoriului 
justificativ privind explicitarea populației echivalente pentru o parte din 
aglomerările incluse în Anexa 7 din Master-planul pentru „Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara” 
pentru faza a II-a 2014-2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Memoriului justificativ privind explicitarea populației echivalente pentru o 
parte din aglomerările incluse în Anexa 7 din Master-planul pentru 
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul 
Hunedoara”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(25). 
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   Nistor Laurențiu:   
    Vă mulțumim din suflet pentru că ați înțeles necesitatea 
prezenței noastre, a tuturor, la această ședință de îndată. Am mai făcut 
un pas important pentru comunitatea noastră și sperăm să mai reușim 
încă multe lucruri importante. Ne revedem la ședința ordinară din data de 
26 august.  
    Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Nistor Laurențiu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
                 Laurențiu Nistor  
 
 
         SECRETAR AL JUDETULUI, 
              Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC. 
 

10 
 


